Återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören 2019-01-30
Fastställa uppföljningsplan 2019 för beställning
primärvård 2019

RS 181031 § 202

Uppföljningsplan 2019 är godkänd av regiondirektören i december 2018.

Förhandling av föravtal om hyreskontrakt,
ambulansstation i Luleå

RS 180131 § 14

Principöverenskommelse har ingåtts med Luleå kommun gällande en ny
ambulansstation. Avsiktsförklaring avseende hyreskontrakt har tecknats 180618 och
den överenskomna hyresnivån (ca 2,9 mnkr) är lägre än den av kommunen föreslagna
(ca 4 mnkr).

Redovisa hur jämställdhetsbudgeten för 2018 ska
användas

RS 180131 § 29

Avser jämställdhets- och jämlikhetsrapport 2017. Medlen ska användas till att utveckla
Region Norrbottens arbete med jämställdhet. Under 2018 har medel används till:
Norrbottens jämställdhetspris, framtagning av bemötandeutbildning, insatser för ökad
kunskap om maskulinitetsnormen samt möjlighet för verksamheten att delta i den
nationella jämställdhetskonferensen som arrangeras i Norrbotten 2019.

Förhandla avtal med LKAB om Kiruna sjukhus för
beslut i RS januari 2019 + att förbereda
projektorganisation för planering av sjukhuset

RS 181003 § 161

Regionstyrelsen behandlar ett ärende om avsiktsförklaring nr 2 om Kiruna sjukhus den
3 april 2019.

Ta fram en regional strategi för Norrbottens
innovationssystem

Stabsplan 2018

Rapport projekt framtidens primärvård

Styrelsen vid
Projekt Framtidens primärvård initierades hösten 2015 och avslutades vid 2018 års
temasammanträde utgång. Inom regionen fanns vid projektets start ett flertal pågående
181205
projekt/utvecklingsarbeten som berörde primärvården. Detta innebar en påtaglig risk
för fragmentisering och ineffektivt resursutnyttjande. Det fanns därför behov av att
samordna och strukturera lokala utvecklingsinsatser ur ett länsperspektiv. Projektets
övergripande målsättning var att skapa en samlad styrning, koordinering och
prioritering av utvecklingsinitiativ som berör i första hand primärvården men även sett
till hela systemets omställning inför framtida behov och utmaningar. Under det
”paraply” som Framtidens primärvård utgjort har nätverksträffar skett mellan
nyckelpersoner från olika delprojekt. Det erfarenhetsutbyte och den samplanering som
skett har gett goda resultat. Samlat har projektet gett en generell ökning av
tillgänglighet via digitala verktyg samt ökad kunskap och förståelse för patientflöden i
hela vårdverksamheten. En slutrapportering gjordes till Regionstyrelsen 5 december
2018. Projektets slutrapport bifogas till detta ärende. Behovet av programstyrning för
digitalisering av vården och omställningsarbete till Nära vård är väl identifierat och
kommer att omhändertas. Regionens vision för 2035 och vägen mot framtidens vård
och hälsa utgör en plattform för fortsatt utveckling.
Hantering utifrån Patientens och närståendes upplevelser, erfarenheter och önskemål är en kunskapskälla
beslutad strategi
som tillsammans med forskning och beprövad erfarenhet skapar förutsättningar för en
personcentrerad och säker vård.
För att nå framgång sker medverkan på flera nivåer i organisationen.
1. Där patienten och närstående möter vården (individnivå)
2. På olika ledningsnivåer i verksamheten (verksamhetsnivå)
3. På övergripande nivå för ledning och styrning av organisationen som helhet
(systemnivå).
Aktiviteter som pågår:
• Patientråd finns idag på både systemnivå och verksamhetsnivå. När det gäller
individnivå, där patienten själv ska vara delaktig i sin vård arbetar verksamheterna med
att säkerställa en samordnad vård av god kvalitét. De personer som har behov ska
erbjudas en samordnad individuell plan (SIP).

Strategi Patient- och brukarmedverkan - resultat
efter avslut

Har arbetats fram och ska beslutas av regionala utvecklingsnämnden under mars 2019.

Arbeta fram förslag till förbättrad process för
uppföljning av regionens del i den regionala
kollektivtrafiken, samt återrapportera resultatet
till styrelsen

RS 180502 § 84

Ta fram en regional ungdomsstrategi

Stabsplan 2018

• Tillsammans med ledamöterna i patientrådet på systemnivå har en workshop
genomförts med syfte att utveckla möjligheterna för samverkan i framtidens hälsa och
vård.
• För att stärka patientens ställning i vården utses en fast vårdkontakt vars syfte är att
tillgodose patientens trygghet, säkerhet, kontinuitet och samordning.
• En handlingsplan finns framtagen med praktiska modeller och arbetssätt för att stärka
och stimulera patient och brukarmedverkan.
• Beroendecentrum på Sunderby sjukhus genomför ett utvecklingsarbete genom att
brukarcertifiera sin verksamhet.
• Patienter deltar i både arbetsgrupper och styrgrupper.
• Utvecklingsenheten har anställt spetspatienter som är en patient eller närstående som
vet, kan och vill mer än vad vården i allmänhet förväntar sig. En spetspatient utvecklar
strategier och metoder för att maximera "må-bra-tiden" för sig själv och/eller för andra.
För att möjliggöra delaktighet erbjuder Region Norrbotten arvode och reseersättning till
de patienter och närstående som bjuds in av verksamheten för att delta i
förbättringsarbeten på verksamhetsnivå eller systemnivå.
I samverkan med Norrbottens kommuner och patient- och brukarorganisationer pågår
idag ett arbete med att ta fram en ny strategi.
Ny rutin för dialog med RKM och Länstrafiken Norrbotten i syfte att bättre följa budget,
utfall och eventuella avvikelser. Förutom mer frekventa avstämningar har en mall för
uppföljning av Länstrafikens budget tagits fram. I syftet att förbättra dialogen med RKM
inför möten med AU och direktionen genomförs beredningsmöten mellan
tjänstepersoner på RKM och Region Norrbotten. Samverkansavtal mellan regionen och
Länstrafiken Norrbotten för sjukresor har tagits fram och kommer följas upp löpande.

Unga är en prioriterad grupp i Region Norrbottens arbete med regional utveckling. Det
framgår av regionens strategiska dokument som den regionala utvecklingsstrategin
2030, Norrbottens folkhälsostrategi och i kulturplanen för Norrbotten 2018-2020. Det
finns även ett aktivt länsungdomsråd och många insatser som görs för att förbättra
ungas psykiska hälsa. Bedömningen är att arbetet med unga behöver fortsätta vara högt
prioriterat men det föreligger inget behov av en strategi.

