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Aktuella händelser
Tilldelningsbeslut fattat för regioner och landsting
inom SUSSA samverkan
Efter ett gediget arbete och noggrann upphandlingsprocess har
SUSSA samverkans landsting och regioner nu fattat tilldelningsbeslut
för nytt vårdinformationsstöd. Cambio Healthcare Systems AB har det
vinnande anbudet. Tiden för avtalsspärr går ut den 10 januari, därefter
ska avtalstecknande för SUSSA samverkans fem upphandlande landstingen/regionerna ske så snart som möjligt. Region Norrbotten är med
som optionspartner i SUSSA samverkan och har nu möjlighet att aktivera optionen.
Upphandlingen omfattar ett kärnsystem inklusive stöd för operation,
anestesi/intensivvård, obstetrik och cytostatika samt drifttjänst, support och underhåll.
Nu kommer Region Norrbotten tillsammans med SUSSA samverkans
övriga optionspartners att ta del av det vinnande anbudet och ska sedan besluta att aktivera optionen eller inte. Om samtliga väljer att aktivera optionen kommer nästa generation vårdinformationsstöd att
beröra cirka en fjärdedel av Sveriges befolkning.

TBC-smittspårning i sjukvården i Luleå
I december diagnosticerades en person som upprepat vistats bland
annat i hälsocentralens och folktandvårdens lokaler i Gammelstad med
smittsam tuberkulos. Aktuell period för att patienten bedömts kunna
ha varit smittsam, utifrån symtomdebut, är från 1 juli fram till första
veckan av december 2018 då behandlingen påbörjades på Sunderby
sjukhus.
Även om risken för att någon av besökarna till de aktuella vårdinrättningarna skulle ha smittats bedömdes som relativt liten så beslutade
regionen att genomföra en smittspårningsinsats mot möjligt exponerade personer.
Cirka 600 personer har hittills kontrollerats och ingen har konstaterats
sjuk i tuberkulos. Kompletterande utredning för möjligt bärarskap, så
kallad latent tuberkulos, kommer att ske hos sex av dessa personer.
Under vecka 3 kommer ytterligare 120 barn och 130 gravida att testas.
Av de som redan testats kommer dessutom cirka 290 personer att kallas in för ytterligare en provtagning i slutet av februari för att helt
kunna utesluta smitta eftersom det första provet togs innan inkubat-
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ionstidens (från smittotillfälle till dess att diagnostiken är helt säker)
utgång.
Det tillkommer även provtagning på personal som arbetat på aktuella
vårdenheter och som haft kontakt med indexfallet under den aktuella
perioden. Dessa personer kommer att provtas i slutet av februari och
början av mars.

Nu finns SIP:en att läsa på 1177
Region Norrbotten har tillsammans med ett antal andra parter arbetat
med projektet Min plan och som första region i landet gjort den samordnade individuella planen (SIP) tillgänglig för patienterna som genom att logga in på 1177.se. kan läsa sin egen plan. Regionen har
kommit långt i detta viktiga arbete som är till glädje både för vården
och för patienterna.

Blodbrist i Norrbotten
Media har lyft fram att det råder blodbrist i länet. Även om läget är
något bättre nu är det fortfarande inte tillräckligt bra. Tack vare samarbete med andra regioner, framför allt Region Västerbotten, har situationen i akuta lägen kunnat lösas, men det finns även behov av fler
givare i Norrbotten. Regionen undersöker också möjligheten att erbjuda blodgivning för personal på Sunderby sjukhus.
För att underlätta arbetet på blodcentralerna i länet har all blodkomponentberedning centrerats till Sunderby sjukhus så att blodcentralerna i
länet kan lägga mer tid på att tappa blod och värva nya blodgivare.
Det nya arbetssättet beräknas vara fullt implementerat under första
kvartalet 2019.

Primärvården är bäst på att ge råd vid ohälsosamma levnadsvanor
Primärvården i Norrbotten är bäst i landet på att genomföra och dokumentera rådgivning vid ohälsosamma levnadsvanor enligt en färsk
rapport från Socialstyrelsen. Det stöd som norrbottningarna får när det
gäller att ta hand om sin hälsa är en del av Region Norrbottens vision
för framtidens hälsa och vård år 2035. Under 2018 har de nationella
riktlinjerna reviderats och enkla råd ingår numera i bedömningssamtalet och rådgivande samtal omfattar ytterligare dialog och anpassade
åtgärder.

Uppsagt avtal om beroendecentrum
Region Norrbotten har sedan 1 januari 2015 ett avtal om beroendecentrum på Sunderby sjukhus som nu är uppsagt av länets kommuner
via Norrbottens kommuner. Beroendecentrums syfte är att tillgodose
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behovet av vård, stöd och behandling för personer med missbruksoch beroendeproblem i hela länet. Enligt det nuvarandeavtalet ska
verksamheten erbjuda följande:



Tillnyktringsplatser vid behov av medicinsk tillsyn
Specialistinsatser och kompetensstöd vid komplicerad abstinensbehandling som led i en vårdfläta
 Specialistbehandling och metodstöd för personer med komplexa vårdbehov på grund av missbruk och samtidig psykisk
störning
 Länsresurs när det gäller utredning och medicininställning för
läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende (LABO)
 Samlade insatser på plats till unga vuxna som tidigt utvecklat
ett avancerat missbruk
 Samlade insatser på plats till personer med läkemedelsberoende och/eller dopningsproblem
 Ge förutsättningar för samordnad individuell planering på plats
där även anhöriga, närstående, samt brukar- och närståendeorganisationer vid behov kan delta
 Spetskompetens och kunskapsspridning gällande beroendefrågor
Uppsägningstiden av avtalet löper året ut och ger därmed båda parter
en möjlighet att se över nuvarande avtal, omförhanda och genomföra
justeringar samt hitta lösningar som båda parter är nöjda med.

Åldersgränsen för gratis tandvård höjs
Från den 1 januari höjs åldersgränsen för gratis tandvård. Förändringen innebär att den som fyller 23 år under 2019 har rätt till gratis tandvård. Höjningen har gjorts i tre steg. Det första steget togs 2017 då
höjdes åldersgränsen för gratis tandvård till 21 år. Förra året höjdes
gränsen till 22 år. Årets höjning är det sista steget.

Norrbotten ska positionera sig som en stark
innovativ region i Europa
Region Norrbotten har skickat ut remissen för Norrbottens innovationsstrategi 2019 - 2030. Strategin har till syfte att vidareutveckla länets förutsättningar för innovationer i Norrbotten. Den ska beslutas av
regionala utvecklingsnämnden i månadsskiftet april/maj 2019.
Norrbottens innovationsstrategi ska inte enbart ses som en strategi för
att genomföra regionala projekt. Innovationsstrategin ska också användas för att påverka den regionala och den nationella politiken och
för att underlätta deltagande i andra Europadrivna program.
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Min berättelse på biblioteken i Norrbotten 2019
Kulturarvsprojektet Min berättelse lyfter fram Norrbottens nedskrivna
och berättade litteratur på nationella minoritets- och urfolksspråk. Vårt
gemensamma kulturarv är flerspråkigt och mångkulturellt. Under det
regionala kulturarvsåret 2019 kommer projektet Min berättelse att
lyfta fram nationella minoriteters och urfolks nedskrivna och berättade
litteratur på finska, meänkieli och samiska. Projektet äger rum på
biblioteken i länet och på bibliotekens gemensamma webbplats Bibblo.se.
Min berättelse är en del av det regionala temaåret Kulturarv 2019 som
ska bidra till att främja kulturarvets roll som en av hörnstenarna i den
kulturella mångfalden och den interkulturella dialogen. Projektets fokus ligger på de nationella minoritets- och urfolksspråk som har förvaltningsområde i Norrbotten, nämligen meänkieli, samiska och
finska.

Information om verksamhet
Förstärkt vårdgaranti i primärvården
Från den 1 januari gäller en förändrad vårdgaranti. Förstärkningen
innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre
dagar, i stället för som tidigare en läkarbedömning inom sju dagar.
Den förstärkta vårdgarantin innebär att patienten ska få en medicinsk
bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom högst tre dagar. Det är den vårdpersonal
som patienten först har kontakt med som avgör om den medicinska
bedömningen ska göras av en läkare eller av till exempel en sjuksköterska, psykoterapeut eller fysioterapeut.

Patientsäkerhet
Nationella mätningar av vårdskador

Region Norrbotten kommer under våren att delta i de nationella mätningarna av vårdskadorna trycksår, vårdrelaterade infektioner och
följsamheten till basala hygienföreskriften Mätningarna kommer att
ske under vecka 9-11 och är så kallade punktprevalensmätningar vilket innebär att en viss dag kontrolleras alla inneliggande patienter enligt upprättade protokoll för att se om de drabbats av en vårdrelaterad
infektion eller har ett trycksår. Följsamheten till basala hygienföreskriften kontrollers under en veckas tid. Resultatet matas in en nationell databas och ingår som indikatorer för öppna jämnföresler ”Säker
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vård” i ”Vården i siffor”. I april brukar regionen få tillgång till sina
resultat.
Aktuella tillsynsärenden

Inspektion för vård och omsorg har annonserat två nya tillsyner. De är
planerade i början av februari och kommer att riktas mot två lex Maria
händelser. Det ena ärendet är en försenad diagnos med brister i remisshanteringen och det andra ärendet berör kvalitén på den utredning
som genomfördes.
Lex Maria

Ett tragiskt fall av blodförgiftning satte fokus på vikten av att vara
noggrann och systematisk i vårdarbetet. I samband med detta kunde
även lyftas fram att regionen har uppfyllt sitt utredningsansvar av den
allvarliga händelsen. Lex Maria-läkarna har påbörjat en informationssatsning för att lärdomarna från fallen ska komma verksamheterna till
del. Till kommande chefsläkarmötet ska även Kommunikationsavdelningen inbjudas. Detta dels för att skärpa lärandesatsningen, dels för
att diskutera framtida utformning av pressmeddelanden och kontakt
med media.
Nationell samverkansgrupp Patientsäkerhet i kunskapsstyrning

Under 2018 etablerade regionerna, med stöd av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL), system för kunskapsstyrning. Inom systemet
finns 23 nationella programområden, ett nationellt primärvårdsråd och
sju nationella samverkansgrupper vilka påbörjade sitt arbete under
våren 2018. Nationella samverkansgrupperna i Patientsäkerhet har
under året tagit fram förslag för en sjukvårdsregional samverkansgrupp för patientsäkerhet.
Det pågår ett arbete att ta fram en struktur för patientsäkerhet på nationellt, regionalt och lokalt nivå för kunskapsstyrning så att den än
mer överensstämmer med utvecklingen inom hela patientsäkerhetsområdet.
Klagomål och synpunkter

För ett år sedan infördes förändringarna i lagen för klagomål och synpunkter inom vården. De nya reglerna innebär ett förtydligande av att
det i första hand ska vara vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från patienter och deras närstående och vidtar åtgärder för att
det som hänt inte ska inträffa igen. När patienter eller närstående har
lämnat ett klagomål bör verksamheten omgående bekräfta att de tagit
emot det, och svara på ärendet inom fyra veckor.
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I regionen har antalet klagomål från patienter och närstående direkt till
verksamheten ökat. Det har under 2018 kommit 84 klagomål till regionens funktionsbrevlåda och ytterligare 102 klagomål har verksamheten själva rapporterat. Flest klagomål berör bemötande, vård och
behandling och tillgänglighet.
Det pågår även ett arbete att utveckla ett webbformulär som är integrerat med regionens IT-stöd för avvikelsehantering. Formuläret beräknas vara i drift under våren 2019.

Nya sjuksköterskor rustas för en vård i förändring
Från och med i höst gäller en helt ny utbildningsplan för de sjuksköterskor som utbildas i Norrbotten. Regionen inför ett basårsprogram
som är en del i regionens karriärmodell för sjuksköterskor där alla
nyutbildade sjuksköterskor erbjuds ett kliniskt basår. Samtidigt breddinförs peer learning, där studenter tar större eget ansvar för sitt lärande och en strukturerad introduktion som ska rusta dem för deras
nya yrkesroll och en sjukvård i förändring.

Medborgarcaféer om framtidens hälsa och vård
Haparanda var först ut i uppstarten av en regionsövergripande turné
med medborgarcaféer för att prata om vårt omställningsarbete 2035.
Fler tillfällen planeras runt om i länet under 2019.
Syftet med medborgarcaféerna är att tillsammans med norrbottningar
diskutera vad som händer med hälso- och sjukvården när andelen
äldre ökar och digitaliseringen skapar helt nya förutsättningar för en
närmare vård. Fortsatt inriktning är att samtala om de utmaningar och
möjligheter regionen står inför kring framtidens hälsa och vård och
hur medborgare vill ha det.

Hälsoskola
En bättre elevhälsa kommer långsiktigt att bidra till en bättre hälsa
också för den vuxna befolkningen. I Norrbotten har data kring hur
eleverna mår samlats in i strukturerad form sedan 2005. Skolsköterskorna har i sitt ordinarie uppdrag sedan länge haft ett lagstadgat uppdrag att erbjuda hälsosamtal till elever i vissa årskurser.
Elevhälsosamtalen erbjuds samtliga elever i förskoleklasser, årskurs 4
och 7 i grundskolan och årskurs 1 i gymnasiet. Sedan 2016 ingår elevhälsosamtalen också i det treåriga projektet Hälsoskolan i Norrbotten,
med stöd av Riksbankens Jubileumsfond. Det är ett samarbete mellan
Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner och Luleå tekniska universitet.
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Syftet är att ta vara på erfarenheter av elevhälsosamtalen och öka förståelsen för hur hälsofrämjande arbete kan ingå i det systematiska kvalitetsarbetet i skolan. Målet är att bygga en länsövergripande samverkansorganisation för att främja barn och ungas hälsa.

Samverkansprojekt i Piteå förebygger sexuellt våld
Ungdomsmottagningen i Piteå har i samverkan med Piteå kommun ett
uppsökande verksamhet i skolorna som de hoppas ska verka våldsförebyggande. Särskilt prioritet är språkintroduktionsklasserna för
nyanlända där man pratar om hederskultur, vilka rättigheter som gäller
i Sverige, hur vi ser på relationer och sex bland annat. Det har en stor
betydelse för nyanlända och nästa generation av nyanlända som ska
leva här att hitta rätt i samhället och veta om de regler som gäller.

Utveckling av metoden Tobaksfri duo
Tobaksfri duo används nationellt och är framtagen av Västerbottens
läns landsting som firade 25 år med metoden förra året. Metoden är
skolbaserad och bygger på kontraktskrivning mellan elev och en vuxenpartner (t.ex. en familjemedlem, släkting eller lärare) där båda lovar
att hålla sig tobaksfria. Kontraktet följs upp årligen med hjälp av en
skriftlig försäkran. Alla elever som väljer att skriva kontrakt med Tobaksfri duo får tillgång till olika förmåner och rabatter samt chans att
delta i olika tävlingar och utlottningar. Totalt skrev 1161 elever kontrakt under 2019.
Folktandvården ansvarar för introduktion av metoden till åk 6 genom
ett klassbesök där eleverna även får ta del av information om tobakens
skadeverkningar. Folkhälsocentrum erbjuder kompletterande besök
under högstadiet och sedan år 2014 uppstart av metoden på intresserade gymnasieskolor.
Dessa insatser gjordes i syfte att utveckla metoden under år 2018:






Intresset för Tobaksfri duo på gymnasiet ökar. Totalt skrevs 557
gymnasiekontrakt, andel elever som valde att delta var ca 70 procent i Kalix, 50 procent i Boden samt 40 procent i Kiruna och Luleå. För mer information och statistik, besök
www.tobaksfri.se/norrbotten
Arbetet med en utvärdering av Tobaksfri duo på gymnasiet har
påbörjats i samband med uppstart av metoden på Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna. Utvärderingen genomförs av forskare inom
OLIN-studierna och kommer vara avslutad år 2021.
En e-utbildning har tagits fram för att underlätta Region Norrbottens systematiska arbete med Tobaksfri duo. E-utbildningen ska på
ett enkelt sätt introducera nya medarbetare till metoden och kom-
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mer att ersätta den basutbildning som tidigare arrangerades via videolänk.
Under hösten har ett arbete med att ta fram material om tobak och
Tobaksfri duo på lätt svenska påbörjats. Detta för att göra information om tobakens skadeverkningar på hälsan tillgänglig för så
många som möjligt samt ge fler unga chansen att delta i Tobaksfri
duo. Arbetet ska resultera i en informationsfilm som kan spridas
via hemsidor/sociala medier och användas vid klassbesök samt informationsfoldrar i tryckt format som kan spridas på tandvårdskliniker, hälsocentraler eller via skola och elevhälsa. Materialet beräknas vara färdigställt under våren 2019.

Hälsosamtalet i skolan
Hälsosamtalen i skolan utförs årligen av skolsköterskorna i länet och
samlas i en databas som administreras av Region Norrbotten. Det är
ett viktigt kunskapsunderlag i arbetet med att främja barn och ungas
livsvillkor, levandsvanor och psykiska hälsa. För läsåret 2017-2018
registrerades 7 148 svar.
Även för 2017/18 visar svaren att de allra flesta barn mår bra, trivs i
skolan, rör sig regelbundet och har någon vuxen samt kompis att anförtro sig åt. Trenderna kring ledsen och nedstämdhet håller i sig. Det
är en fortsatt hög andel bland flickor i framförallt år ett på gymnasiet
som ofta eller alltid är ledsen eller nedstämd, var femte flicka jämfört
med var tjugonde pojke. Andelen som uppger att de överlag mår bra
är samtidigt minskande i årskurs sju och gymnasiet bland både flickor
och pojkar. Majoriteten uppger dock att de mår bra. Skolstressen fortsätter öka i årskurs sju.
Positivt är att de äldre elevernas alkohol- och tobakskonsumtion fortsätter att minska efter en tillfällig uppgång ifjol.
De höga nivåerna överviktiga elever i länet som setts de senaste åren
har inte minskat. Var fjärde gymnasiepojke och var femte flicka i
första året på gymnasiet lider av övervikt eller fetma. De få undersökningar som görs i riket ger signaler om att länet ligger högre än riket
på samma sätt som för den vuxna befolkningen.
Sammanställningen av elevhälsosamtalen visar också att de skillnader
som ses mellan män och kvinnor i den vuxna befolkningen i hur vanligt det är att äta frukt och grönsaker också ses bland barn och unga.
Det vill säga att det är vanligare att äta frukt och grönsaker bland
flickor än pojkar. Det tyder på att länet reproducerar ett mönster som
befolkningen av hälsomässiga skäl skulle behöva bryta.
Se rapporten som helhet: www.norrbotten.se/elevhalsosamtal
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Snabba ryck folkhälsa
Bidraget snabba ryck folkhälsa kan sökas av kommuner, frivilligorganisationer, föreningar med flera. Det går att söka upp till 10 000 kronor och bidraget har en särskilt snabb hantering och administreras av
folkhälsocentrum vid utvecklingsavdelningen. Syftet med Snabba
ryck folkhälsa är att stötta insatser som främjar norrbottningens hälsa.
Snabba Ryck folkhälsa har under året beviljat åtta insatser för det totala beloppet på ca 60 000 kronor. Exempel på insatser som skett i
länet är lägerverksamhet för unga arrangerat av IOGT-NTO, poddradio om bland annat självkänsla, mens, sex, psykisk hälsa, vänskap och
samtycke inspelad av Tjejjouren samt träningshelg i Korpilombolo
anordnad av Korpilombolo IF.
Under 2019 kommer bidraget att ligga vilande för utvärdering och
eventuell omformulering.

Överenskommelse om tjänsteutbyte mellan Region
Norrbotten och LTU/Institutionen för hälsovetenskap
Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten har en gemensam
ambition att stärka kunskapsutvecklingen inom forskning, utbildning
och klinisk verksamhet, bland annat genom att verka för ökad delaktighet i varandras verksamheter. Med den utgångpunkten har Region
Norrbotten och Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska
Universitet tecknat en överenskommelse som reglerar former för
tjänsteutbyte mellan huvudmännen.
Överenskommelsen ska underlätta tjänsteutbyte mellan huvudmännen
och därmed bidra till:







utveckling och kvalitetssäkring av det verksamhetsintegrerade
lärandet (VIL).
att utveckla och stärka den kliniska anknytningen och tjänstgöringen för personal vid Institutionen för hälsovetenskap LTU.
att utveckla och stärka den pedagogiska kompetensen samt tillvarata den kliniska spetskompetens som personal vid Region Norrbotten besitter till utbildning vid Institution för hälsovetenskap
LTU.
utveckla den gemensamma plattformen för klinisk, vårdnära
forskning, samt stärka akademisk tillhörighet och meritering för
disputerad personal inom Region Norrbotten
gemensamt bidra till att utveckla och stärka den vetenskapliga och
akademiska miljön inom det hälsovetenskapliga området i Norr-
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botten, på ett sätt som stärker och utvecklar parternas respektive
verksamheter.
Överenskommelsen om tjänstutbyte är en konkretisering av den avsiktsförklaring som tecknades mellan partnerna 2016.

Utvecklingsrådet informerar
Genomförande av förstudier
Digital plattform för hälsodata

Region Norrbotten har via RISE (Research Institutes of Sweden) erbjudits möjligheten att delta i en gemensam ansökan inom Horizon
2020 avseende - Digitala plattformar för hantering av hälsodata. Etableringen av digitala lösningar för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, där medborgare själv mäter och följer sin egen
hälsa, förutsätter också att Region Norrbotten utvecklar sin förmåga
att hantera data och information som generas utanför befintliga system. En förstudie kommer därför att genomföras med syfte att utreda
och beskriva behovet av en teknisk plattform för hantering och analys
samt plan för hur Region Norrbotten ska kunna öka förmågan att
handskas med nya datakällor som också kan möjliggöra informationsutbyten med patienter och externa aktörer.
Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS)

En förstudie kommer att genomföras under våren 2019, med syfte att
utvärdera om Region Norrbotten ska teckna avtal med den av SUSSAgruppen upphandlade leverantören för införandet av FVIS.
Förstudien ska ta fram en grov plan för hur ett införandeprojekt kan
genomföras och ett underlag som ska kunna ligga till grund för ett
beslut om hur regionen ska gå vidare med avtalstecknande.
Etablering av lärcentrum

För att säkerställa att chefer/ledare och medarbetare inom Region
Norrbotten har möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling för att
upprätthålla kunskapsbaserade arbetssätt, så behöver en regionövergripande stödstruktur för utbildningsuppdraget etableras. Ett arbete
har startat med målsättning att etablera ett lärcentrum inom regionen.
Resurser från berörda verksamheter är allokerade och projektet ska
under 2019 arbeta med följande:





Framtagande av kompetensutvecklingskatalog
Utarbeta kravspecifikation för kompetensutvecklingsportal
Förslag till infrastruktur för lärande
Utveckling av en stödfunktion kring lärandemål, pedagogik, didaktik och retorik
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Förslag på långsiktig organisation och finansieringsmodell för
Lärcentrum

Genomförande av uppdrag/projekt
Införande av Megamodellen inom folktandvården

Megamodellen är ett koncept och IT-stöd som ska öka flödet och tillgängligheten till tandvård. Projektet omfattar att i en första fas testa
effekterna av modellen under ett år på en folktandvårdsklinik i Norrbotten. I en eventuell nästa fas prövas möjligheten till ett breddinförande på fler lämpliga kliniker inom folktandvården i Norrbotten. Det
lokala namnet kommer att bli Folktandvården Direkt.
Digital kompetens

Region Norrbotten har startat ett projekt som finansieras med externa
bidrag från ESF och genomförs i samarbete mellan Region Norrbotten
och LTU. Projektet syftar till att höja den digitala kompetensen hos
vårdpersonal, vårdstuderande och lärare, samt att öka arbetsplatsernas
förmåga att leda, och genomföra digitalt förändringsarbete. Projektet
kommer att ta fram en modell för att kunna höja den digitala grundkompetensen samt att fokusera på stöd till redan pågående och planerade digitaliseringsprojekt inom organisationen.
Informationssäkerhet

Projektet avser upprättandet av ett regionalt dataskyddsråd som tillsammans bereder förslag till beslut angående regionens informationsoch personuppgiftshantering. Projektet tar även sikte på en rad riktade
insatser för att förbättra regionens informationssäkerhet på ett flertal
områden, enligt upprättad handlingsplan.
Strukturerad dokumenthantering

Region Norrbotten har påbörjat ett arbete med fokus på att etablera en
strukturerad dokumenthantering. Projektet finansieras via statliga medel som regionen erhåller för överenskommelsen - Goda villkor och
arbetssätt.

Nytt avtal för hygien och desinfektion
Från och med den 15 oktober 2018 har Region Norrbotten nytt avtal
för förbrukningsartiklar inom hygien och desinfektion. Avtalet gäller i
två år med möjlighet att förlänga med ett år i taget i max två år. Det
nya avtalet förväntas sänka Regionens kostnader med cirka 1 miljon
under avtalstiden, under förutsättning att förbrukningen ser ut ungefär
likadan som tidigare år.
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Upphandlingsplan 2019
En upphandlinsplan för 2019 har tagits fram och godkänts av utvecklingsrådet i december 2018. Upphandlingsplanen visar de annonserade
upphandlingar av varor och tjänster som behöver påbörjas under gällande år till följd av att ett avtal löper ut. Planen visar även behovet av
helt nya upphandlingar. Samtliga upphandlingar är indelade efter avtalsklass. Regionens upphandlade avtal indelas i fyra avtalsnivåer (14), beroende på avtalets ekonomiska värde, dess påverkan på vårdverksamheten och avtalets transaktionstäthet. Avtalsklass 1 innebär att
avtalet tillhör regionens viktigaste avtal ur ett ekonomiskt värde och
dess påverkan på vårdverksamheten.
Upphandlingsplanen 2019 omfattar 75 upphandlingar. Av dessa utgör
sex avtalsklass 1; inkontinensmaterial, textilförsörjning, IVA/anestesi
förbrukningsmaterial, suturer och stapling, medicinska handskar och
patientövervakningssystem. Planen omfattar i övrigt upphandlingar av
medicinteknisk utrustning, medicintekniskt förbrukningsmaterial,
hjälpmedel, tjänster, IT-system och övriga varor.
Under 2018 fanns behov av att genomföra och avsluta 64 annonserade
upphandlingar. Resultatet 2018 blev 44 genomförda och avslutade
upphandlingar. Kvarstående upphandlingar följs upp under 2019.

Uppföljning Inköpsstrategi
Landstingsstyrelsen beslutade i december 2016 att anta en Inköpsstrategi. En handlingsplan tas årligen fram för att säkerställa att arbetet
utvecklas mot målen i strategin. Under 2018 har aktiviteterna främst
handlat om:
Inköpsbehov: Det arbetssätt som togs fram 2017 för att skapa en god
framförhållning och planering av kommande upphandlingar, har under
2018 utvecklats ytterligare. Roller och ansvarsfördelning har tydliggjorts och ett årshjul med fasta hålltidpunkter har tagits fram. Verksamhetens behov av upphandlade avtal inventeras och planeras för att
slutligen resultera i en upphandlingsplan.
Avtalsförvaltning: Under året har ett antal stickprovskontroller gjorts
av upphandlade avtal för att säkerställa regionens avtalspriser.
Öka medvetenheten om inköp: Informationsinsatser har genomförts
hos de köpande divisionsledningarna och hos vissa avdelningar i syfte
att synliggöra och tydliggöra regionens inköpsprocess.
E-handel: Projektet E-handel har avslutats och innebär att regionen nu
har infört ett elektroniskt inköpssystem, benämnt Beställningsportalen.
För närvarande finns läkemedel, visst tandvårdsmaterial och förbrukningsvaror kopplat till Länsservice att beställa i det nya systemet. Ett
elektroniskt inköpssystem ger en bättre möjlighet till uppföljning av

GÄLLER FÖR VERKSAMHET
Region Norrbotten

DOKUMENT-ID
ARBGRP583-382524020-540

VERSION
0.21

PUBLICERINGSDATUM
[Publiceringsdatum Quickpart]

ANSVARIG
Veronika Sundström

UPPRÄTTAD AV
Kirsti Jussila

Sida 15 (15)

regionens inköp.
Samverkan: Samverkan mellan Norra regionens samtliga inköpsorganisationer har lett till en uppdaterad gemensam inköpsprocess. Översyn pågår av vilka upphandlingar som ska göras regiongemensamt.
Årliga upphandlingsplaner för upphandlingar inom Norra regionen tas
fram. Inom ramen för landstingens/regionernas nationella nätverk har
en gemensam struktur för indelning av inköpsområden tagits fram.
Hållbara inköp: Region Norrbotten deltar i nationell samverkan med
övriga landsting/regioner gällande hållbara upphandlingar. Under året
har sociala krav gällande sysselsättning ställts i två upphandlingar av
lokalvård. Kraven innebär att upphandlad leverantör under avtalstiden
ska erbjuda lärlingsanställning/arbetsträning/praktikplats åt ett visst
antal personer.

Ledningsrapport: Muntlig redovisning
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