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Ekonomirapport
Börsturbulensen påverkar pensionsportföljen
De senaste veckornas exceptionella turbulens på finansmarknaderna till följd
av Corona viruset har inneburit att regionens pensionsportfölj har minskat i
värde från 4 336 mnkr per sista februari till 3 996 mnkr den 24 mars. Regionen har gjort en kraftig nedviktning av aktieandelen i portföljen, vilket
innebär att andelen aktiefonder minskas i relation till övriga placeringar.
Aktieandelen har viktats ned från 53 procent per sista februari till 12 procent
per 24 mars. Detta görs i syfte att minska risken för ytterligare fall och för att
skydda värdet på portföljen från att understiga 85 procent av det högsta värdet som portföljen har haft de senaste 24 månaderna. Det är i enlighet med
den skyddsnivå som regionen har beslutat i Finanspolicyn. Det högsta värdet
de senaste 24 månaderna är 4 524 mnkr och skyddsvärdet 85 procent utgör
3845 mnkr. Nedviktningen innebär att aktiefonder om totalt ca 1 500 mnkr
har avyttrats med en realisationsförlust om totalt 5 mnkr. Försäljningslikviden placeras i olika korträntefonder och en mindre del placeras i bostadsobligationsfonder. Pensionsportföljens marknadsvärde är 3 996 mnkr per 24
mars och aktiefonder utgör 499 mnkr. Regionen förbereder för att kunna
minska aktieandelen ytterligare, om det skulle behövas.

Sammanfattning ekonomirapport
I bilaga presenteras ekonomirapport per februari 2020. I korthet sammanfattas resultaten enligt följande.
Verksamhetens resultat fortsätter att utvecklas positivt och var per februari
47 mnkr, vilket är 20 mnkr bättre än budget och 64 mnkr bättre än föregående år. Nettokostnaden per februari ligger på samma nivå som februari
2019. Det innebär att nettokostnadsutvecklingen är noll procent jämfört med
samma period föregående år. Nettokostnaden är 30 mnkr lägre än budget.
Personalkostnaderna är 9 mnkr lägre än föregående år vilket beror på färre
anställda, lägre frånvaro, lägre kostnader för övertid, jour och beredskap.
Kostnaderna för inhyrd personal är 11 mnkr lägre än föregående år och månadskostnaden för februari är den lägsta sedan januari 2016. Även fastighetskostnaderna är lägre. Kostnader som är högre är köpt utomlänsvård,
sjukresor och läkemedel.
Periodens resultat är -84 mnkr vilket är en kraftig försämring sedan januari
då resultatet var 106 mnkr. Försämringen beror på att pensionsportföljens
värde har minskat med anledning av den börsturbulens som råder. Periodens
balanskravsresultat uppgår till 34 mnkr.
Verksamheterna redovisar ett resultat på 8 mnkr vilket är en förbättring med
51 mnkr jämfört med samma period föregående år och är 21 mnkr bättre än
budget. Det är framför allt divisionerna regiongemensamt och service som
har ett resultat som är bättre än budget. Alla divisioner utom folktandvården
har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år.
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Pensionsportföljens marknadsvärde är 4 336 mnkr per sista februari. Den
orealiserade värdeökningen är 231 mnkr per sista februari vilket är 190 mnkr
lägre än januari. Portföljen bestod av 53 procent aktiefonder och 47 procent
räntebärande placeringar. Avkastningen sedan årsskiftet är -2,6 procent.
Portföljen motsvarar 56 procent av pensionsförpliktelserna.

Produktion
I bilaga presenteras rapport för produktion och tillgänglighet per februari
2020. I korthet sammanfattas resultaten enligt följande.

Tillgänglighet
Primärvård
Telefontillgängligheten i primärvård (0:an i vårdgarantin) uppgår till 80,6
procent i snitt för februari vilket är lägre än samma period ifjol då tillgängligheten var 89,4 procent. Andelen vårdkontakter som skett inom 3 dagar i
primärvård (3:an i vårdgarantin) ligger på 92 procent vilket är en förbättring
med 3 procentenheter jämfört med samma period ifjol.
Specialiserad vård
Andelen patienter på väntelistan som väntat 90 dagar eller kortare på ett
beslutat besök i specialiserad vård ligger per februari på 62 procent och har
förbättras med 2 procentenheter jämfört med samma period ifjol. Andelen
väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd
ligger per februari på 71 procent och har förbättrats med 10 procentenheter
jämfört med samma period ifjol.
Barn- och ungdomspsykiatri
Andel på väntelistan inom barn- och ungdomspsykiatrin som väntat kortare
än 30 dagar på en första bedömning ligger per februari på 62 procent och har
förbättrats med 6 procentenheter jämfört med samma period ifjol. Andel på
väntelistan som väntat kortare än 30 dagar på start av behandling ligger per
februari på 54 procent och har försämrats med 46 procentenheter jämfört
med samma period ifjol. En översyn pågår för att se över arbetssätt och registrering samt ta fram standarder för att klara vårdgarantin. Andel på väntelistan som väntat kortare än 30 dagar på start av utredning ligger per februari
på 48 procent och har förbättras med 21 procentenheter jämfört med samma
period ifjol.

Produktion
Under februari 2020 har antalet vårdtillfällen varit 52 färre jämfört med
samma period ifjol, en minskning med 0,9 procent. Minskningen har skett i
primärvården medan antalet vårdtillfällen inom somatik och psykiatri ökat
något. Totala antalet besök har minskat med 4,4 procent jämfört med samma
period ifjol. Medelvårdtiden totalt i regionen har minskat från 4,9 till 4,8
dagar jämfört med februari ifjol men ökat något på Kalix sjukhus och Sunderby sjukhus. Antalet genomförda operationer vid operationsenheter i länet
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har under februari ökat med ca 13 procent (326 fler operationer) jämfört med
samma period ifjol.

Beläggning
Beläggningen i februari på vårdavdelningarna i Sunderbyn är 93 procent,
Piteå 94 procent, Kalix 100 procent, Kiruna 89 procent och Gällivare 69
procent. Antal disponibla vårdplatser uppgick i februari till 66 procent i
Sunderbyn, Piteå 85 procent, Gällivare 77 procent, Kiruna 83 procent och i
Kalix 70 procent. Antalet utskrivningsklara dagar har ökat med 14 procent
jämför med samma period ifjol. Beläggningen på patienthotellet i februari
var 62 procent under måndag-torsdag, en minskning med 13 procentenheter
jämfört med samma period ifjol och en minskning med 17 procent sedan
2018.

Personalrapport
I bilaga presenteras personalrapport per februari 2020. I korthet sammanfattas resultaten enligt följande.
Antalet anställda fortsätter att minska under perioden, både tillsvidare anställda och vikarier samt tillfälligt anställda. Under februari månad har antalet anställda minskat med 21 personer jämfört med januari 2020, varav en
ökning av 2 tillsvidare anställda och en minskning med 23 vikarier och tillfälligt anställda. Den totala arbetade tiden har sjunkit som ett resultat av en
mindre arbetsdag än föregående år, färre anställda och ökad frånvaro. För
perioden januari-februari var sjukfrånvaron 5,5 procent, en ökning med 0,4
procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron i
februari var lägre än i februari föregående år, en sänkning från 6,8 till 6 procent. Korttidsfrånvaron har minskat med 1,2 procentenheter och långtidssjukfrånvaron har ökat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period
föregående år. Arbetad övertid, jour/beredskap samt extratid minskar.

Omställningsarbetet
Regionens medarbetare fortsätter att lämna in förslag. Totalt har medarbetare
lämnat in 303 förslag till och med vecka 11. Konsultföretaget Ernst och
Young AB har inlett arbetet i uppdraget Översyn av innehåll i samtliga fem
sjukhus. Det uppdraget förväntas bli klart i månadsskiftet augusti/september
2020. Nu pågår konsultupphandling för uppdraget Översyn av lednings- och
stabsorganisationen. Det arbetet förväntas kunna starta i början av april.
Många medarbetarförslag rör sjukresor. Ett internt utredningsuppdrag har
därför initierats för att ta ett helhetsgrepp om regelverk, tillämpning, arbetssätt och ersättningsformer för sjukresor. Syftet är bland annat att skapa en
styrning och stimulans för ökat resande med kollektivtrafik av såväl trafiksäkerhets- som miljömässiga skäl. Resultat av genomlysningar publiceras
fortlöpande på regionens intranät där medarbetarna kan följa hur arbetet
fortskrider.
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Aktuella händelser
Coronavirus – regionens beredskap
Det nya coronaviruset SARS-CoV2 har sedan de första fallen i Kina i november/december 2019 fått en omfattande spridning över hela världen och
klassas sedan 11 mars som en pandemi av världshälsoorganisationen. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta som
smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva
men vissa personer, framför allt äldre, kan drabbas av allvarligare sjukdom
som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person
eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Folkhälsomyndigheten bedömer att det föreligger en mycket hög risk för smitta i Sverige.
Över 2 500 personer i Sverige har hittills påvisats smittade av viruset som
ger covid-19. Antalet konstaterat smittade i Norrbotten är i skrivande stund
40 personer. 17 personer är inlagda på sjukhus varav fem i respirator i Piteå.
Det första dödsfallet i Norrbotten till följd av covid-19 har inträffat och var
en multisjuk äldre person. Enligt regionens smittskydd har länet nu konstaterad samhällssmitta och det uppskattas att mellan 3 000 till 5 000 personer bär
på smittan i Norrbotten.
Den 11 mars tog regiondirektören och smittskyddsläkaren beslut om att gå
upp i stabsläge och aktivera den regionala krisledningen. Alla lokala krisledningar på sjukhusen är också i stabsläge. Regiondirektören leder den regionala staben som träffas två gånger varje vardag. Genom krisledningen kan
problem lösas snabbt och nödvändiga åtgärder vidtas för att förbereda inför
kommande vårdbehov till följd av coronaviruset. Smittskydd har också
många rådgivande kontakter med olika myndigheter, kommuner och verksamheter i länet.
Grundläggande rutiner för vård av smittade personer och vårdkontakter med
misstänkt smittade personer är liknande de som gäller vid misstanke om
andra virussjukdomar såsom influensa. För covid-19 finns dock inget vaccin,
varför provtagning och eventuell vård behöver genomföras med extra
skyddsåtgärder för vårdpersonal och andra patienter. Beredskapen för detta
är i regionen är god. Alla akutmottagningar i regionen har skapat separata
ingångar för personer med hosta, feber och andningssvårigheter för att undvika smittspridning till övriga besökare. För att kunna ta emot svårt sjuka
patienter som är smittade med covid-19 har operationsavdelningen på Piteå
sjukhus anpassats för att fungera som intensivvårdsavdelning. En sluss har
byggts till avdelningen för att förhindra smittspridning på sjukhuset. Regionen genomför en prioritering av övriga vårdinsatser för att säkerställa att nödvändiga resurser finns tillgängliga vid en snabb ökning av patienter med
behov av intensivvård. Även läkemedelslagren fylls på för att möta ett ökat
intensivvårdsbehov. För att säkerställa materialförsörjningen hanteras från
och med 16 mars alla materialbeställningar till länsservice lager manuellt.
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Socialstyrelsen har ett nationellt uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av covid-19. På
nationell nivå ska myndigheten också svara för fördelning och eventuell
omfördelning mellan huvudmännen. På samma sätt har Läkemedelsverket
uppdraget att samordna arbetet med att stärka tillgången till viktiga läkemedel för hälso- och sjukvården vid eventuella störningar i samband med spridningen av coronavirus.

Beslut om diskrimineringsersättning
En patient har i december 2019 via ombud, Rättighetscentrum Norrbotten
och Rättighetscentrum Västerbotten, inlämnat en skrivelse till Region Norrbotten. Av skrivelsen framgår att patienten begär diskrimineringsersättning
av Region Norrbotten då patienten under första halvåret 2018 upplevt diskriminering i form av bristande tillgänglighet enligt diskrimineringslagen i
sina kontakter med folktandvården i Kalix. Patienten anför att Region Norrbotten missgynnat patienten genom att underlåta att vidta skäliga åtgärder
för tillgängligheten i patientens kontakter med folktandvården i Kalix. Underlåtenheten består i att undersökning/behandling och kommunikation inte
har anpassats till de behov som patienten har med anledning av sin funktionsnedsättning.
Förhandling har skett med patientens ombud vilket resulterat i att regiondirektören beslutat att betala diskrimineringsersättning till patienten för den
kränkning som överträdelsen enligt diskrimineringslagen inneburit. Vidare
kommer regionstyrelsens förvaltning med stöd av Rättighetscentrum Norrbotten och Rättighetscentrum Västerbotten att genomföra en översyn av
rutiner inom hälso- och sjukvården samt tandvården inom området tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Detta ska ske utan kostnad för
Region Norrbotten. Även kunskapshöjande insatser på samma område
kommer att genomföras i samråd med antidiskrimineringsbyråerna.

Information från verksamheten
Premiär för Digitalen
Den 27 februari var det premiär för Digitalen, Region Norrbottens digitala
ingång för rådgivning och vård. Premiären sammanföll med spridningen av
Coronaviruset i Sverige och många frågor avser detta, men det är även frågor
om läkemedel, buksmärta, andningssvårigheter, sår, infektion, reseintyg
m.m. Efter att initialt endast ha haft en sjuksköterska på Digitalen fick ytterligare en omfördelas från 1177 telefon. Därefter har två sjuksköterskor från
1177 vårdguiden bemannat chatten på Digitalen tillsammans med läkare från
hälsocentraler. Regionanställd personal med vårdutbildning som jobbar på
administrativa tjänster har förstärkt Digitalen vid behov. En särskild funktion
med frågor och svar om coronaviruset har skapats för att avlasta personalen,
vilket haft god effekt. Daglig uppföljning av hur arbetet går görs vad gäller
ärenden, remisser, arbetsbelastning och hur väntetider ser ut. Rutiner och
arbetssätt justeras löpande för bästa möjliga flöde.
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Till och med mitten på mars har Digitalen haft cirka 3 200 besökare, varav
2 000 personer börjat svara på de automatiska frågorna som ges i första skedet och 1 500 personer har slutfört frågorna. Cirka 1 100 personer använde
därefter vårdchatten. I 90 procent av fallen har chatten hanterats av sjuksköterska medan 10 procent även inkluderat chatt med läkare. För 160 patienter
har besök på hälsocentral varit nödvändigt. Största andelen besökare finns i
åldersgruppen 18-39 år följt av 40-69 år och de under 17 år. Lägsta andelen
besökare finns i åldersgruppen 70 år och äldre. I genomsnitt 70 patienter per
dag har hanterats i vårdchatten, toppnoteringen är 100 patienter på en dag.
Nästa steg i utvecklingen är att lansera Digitalen på utvalda hälsocentraler
som ett sätt att erbjuda deras listade patienter vård. Först ut blir Sandens
hälsocentral i Boden som planerar att testa konceptet med start i april, följt
av fler hälsocentraler under våren.

Sammanslagning av Erikslund och Björknäs
hälsocentral klar
Den 24 februari var sammanslagningen av Björknäs och Erikslunds hälsocentraler klar. Erikslund har stängts och de listade har förts över till Björknäs. Ombyggnation har skett vid Björknäs hälsocentral för att utöka kapaciteten att ta emot patienter.

Bättre samverkan kring ambulanssjukvården i
Norden
Vid olycksfall eller sjukdom i gränsnära områden är det viktigt att närmsta
hjälpinsats från Norge eller Finland snabbt kan vara på plats för att hjälpa
patienten. Regionen har de senaste två åren arbetat intensivt för att synliggöra och lyfta behovet av undantag i svensk författning för gränsnära vård.
Tillsammans med övriga regioner som gränser till annat nordiskt land och
med stöd av SKR har vi nu fått gehör för behovet av en översyn. Regeringen
har den 5 mars gett Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Transportstyrelsen och Läkemedelsverket identifiera juridiska hinder för ambulanssjukvård som passerar Sveriges gränser. Förslag till eventuella ändringar av
författningar ska ske senast den 1 april 2021.

Byggprojekt Sunderby sjukhus
En utvecklingsplan för Sunderby sjukhus antogs 2013 av regionstyrelsen.
Planen innehåller sex utvecklingssteg i etapper, där de två högst prioriterade
byggprojekten, etapp B psykiatri och etapp DE akutsjukvård, nu är under
slutförande. De nya byggnaderna beräknas vara klara för inflyttning i mars
2021 för psykiatrin och april 2021 för akutmottagningen. Beskrivning av
projekten ges i bilaga.
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Utvecklingsarbeten
Lågtröskelmottagning
Syftet med metoden lågtröskelmottagning är att etablera en varaktig kontakt
med utsatta personer med drogberoende och erbjuda regelbunden provtagning, vaccinationer, rådgivning, minska smittspridning och på sikt motivera
till ett drogfritt liv. Infektionssektionen inom regionen har sedan maj 2018
bedrivit lågtröskelmottagning i projektform i Piteå. I maj 2019 startade en
motsvarande verksamhet vid Sunderby sjukhus och i dagsläget har mottagningarna öppet en eftermiddag per vecka på vardera orten. Verksamheten har
nu 63 inskrivna patienter där 70 procent är män och 30 procent kvinnor.
Medelåldern är 31 år, men övervägande andelen av patienterna är födda på 80 och -90-talet. Återlämningsgrad av sprutor är 77 procent och för kanyler
76 procent. Provtagningar har gjorts för hepatit B och C samt HIV. Sammanlagt har 36 personer vaccinerats för hepatit. Behandling för hepatit C har
påbörjats för tre personer. Ett förberedelsearbete har startat för att kunna
erbjuda lågtröskelmottagning med geografisk spridning i länet.

Patientsäkerhet
Lex Maria
Hittills under 2020 har åtta lex Maria ärenden inkommit för utredning, varav
två avser vårdnära suicid. Fem av ärendena hör till division Närsjukvård, två
till division Länssjukvård samt ett till division Folktandvård. Från 2019 återstår åtta ärenden där utredningarna inte är klara, varav det äldsta inträffat i
mars 2019. Ytterligare åtta avvaktar svar från Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO) och i fem ärenden pågår utredningar för att avgöra om anmälan ska göras eller inte. Totalt pågår 18 händelseanalyser.

Aktuella tillsynsärenden
Under början av 2020 har fyra tillsynsärenden initierats av IVO. Den första
avser en omfattande tillsyn och uppföljning av vårdgivarens systematiska
patientsäkerhetsarbete. Fokus är riktat mot remisshantering, läkemedelshantering, riskhantering, egenkontroll och samverkan/ansvarsfördelning. Tillsynen omfattar fyra hälsocentraler inom primärvården och är en uppföljning av
beslut som IVO tidigare ställt till regionen i inspektioner genomförda 2018
och 2019. I uppföljningen kommer IVO inspektera Kiruna, Älvsbyn, Sanden, Kalix och Haparanda hälsocentraler. Initialt har IVO begärt handlingar,
styrande dokument, anvisningar/rutiner samt redogörelser från vårdgivaren
och verksamheterna. IVO kommer även granska patientjournaler och intervjua personal, enhetschefer och verksamhetschefer på de olika hälsocentralerna. Slutligen kommer IVO att kalla till ett återföringsmöte med vårdgivaren/vårdgivarrepresentanter senare i vår.
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De övriga tre tillsynerna från IVO avser uppföljning av åtgärder i tidigare
lex Maria ärenden. Dessa kommer att ske i början av april månad och berör
akut omhändertagande, medicin-rehab och primärvården i Kiruna.
Under årets första månader har två tillsynsbeslut inkommit. I ett av ärendena
har IVO tillsynat det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet för
utlokaliserade patienter. Med utlokaliserad patient menas att patienten är
inskriven och vårdas på en annan verksamhet än den som har specifik kompetens och ansvar för patienten. I beslutet riktas kritik mot brister i vårdgivarens planering, ledning och kontroll avseende hur vårdgivaren identifierar,
bedömer och följer upp patientsäkerhetsrisker och åtgärder för de patienter
som utlokaliseras. Av 2019 års 24 tillsynsärenden är fortfarande nio ärenden
under handläggning. I sex av de beslut som kommit riktas kritik mot regionen och nio ärenden är utan kritik.

Nationella patientenkäten
Till följd av de extraordinära förhållanden som råder inom vården i samband
med coronaviruset skjuts planerade undersökningar inom ramen för Nationell patientenkät upp till senare tillfälle.

Klagomålshantering
Sen den 1 januari 2018 då lagförändringarna för klagomålshantering trädde i
kraft har regionen arbetat med att förenkla för patienter/närstående att framföra sina klagomål direkt till den verksamhet som berörs samt att klagomålen
handläggs strukturerat oavsett varifrån de kommer. Det har lett till att de
ärenden som kommer till verksamheten handläggs och dokumenteras endast
i IT-stödet för avvikelsehantering. Tre utbildningstillfällen riktade mot vården har genomförts i samverkan under januari/februari 2020.
Patienter kan fortfarande anmäla sina synpunkter och klagomål till IVO, men
de utreder bara de ärenden som de bedömer vara allvarliga tillbud eller händelser. Under januari till början av mars har IVO bedömt åtta händelser/tillbud som så allvarliga att de har startat en utredning. Om patienter
anmäler en händelse som IVO bedömer ska handläggas inom ramen för den
nya klagomålshanteringen meddelas regionen detta med hänvisning till
vårdgivarens utredningsansvar. Under 2020:s första månader har fem ärenden överlämnats till regionen från IVO.

Punktprevalensmätningar
Under mars månad pågår punktprevalensmätning för trycksår, vårdrelaterade
infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Punktprevalensmätningar innebär att observation görs under en bestämd tidpunkt. En
gång per år bjuder SKR in till de nationella mätningarna och övervägande
delen av landets regioner deltar. Mätningarna görs på uppdrag av respektive
regiondirektör och ligger till grund för förbättringsarbete som görs på avdelningar och enheter runt om i Sverige. Den 19 februari anordnades en utbildning med instruktioner och inspiration inför mätningarna.
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Fallskador och kampanjen Balansera mera
Antalet fallskador som bedöms vara undvikbara och som sker i samband
med vård och behandling är ett av regionens kontrollmått. Under 2019 var
det 208 patienter som under sin vårdtid på sjukhus i regionen fick en vårdskada på grund av att ett fall. Sju fallskador har lex Maria anmälts. Fallskador står för 5 procent av vårdskadorna, enligt resultaten från regionernas
markörbaserade journalgranskning som gjordes januari 2013 – juni 2016.
Fallskador utanför sjukhuset är också en bidragande orsak till sjukhusvård.
Under 2018 slutenvårdades 1 841 personer för fallolyckor, övervägande
delen var personer över 65 år (1 367). 38 personer dog på grund av fallolycka i Norrbotten och 33 av dessa var över 65 år. Fallskador går att förebygga både under sjukhusvård och utanför sjukhuset.
Som ett led i att förebygga och förhindra fall har Socialstyrelsen för femte
året i rad annonserat en kampanjvecka med fokus på fallskador. Kampanjveckan ”Balansera mera” går av stapeln vecka 40 mellan 28 september – 4
oktober 2020. Den riktar sig till befolkningen samt till kommuner och regioner. Kampanjmaterialet innehåller tips och råd för att anordna lokala och
regionala aktiviteter. Tema för 2020 är mat, motion och medicin.

Information från nämnderna
Coronaviruset påverkar företag och kulturaktörer
I coronavirusets spår har många företag och kulturaktörer i Norrbotten hamnat i en mycket svår situation. Antalet varsel har ökat kraftigt inom flera
branscher. Särskilt drabbat är besöksnäringen som gick från full beläggning
till nästan noll på kort tid. Inställda event har också inneburit ett hårt slag för
kultursektorn. Till följd av att flera gymnasier och universitet stängde samt
att fler arbetar hemifrån eller är sjuka så har också antalet resenärer i kollektivtrafiken minskat kraftigt. Även flyget till och från Norrbotten har påverkats. Som regionalt utvecklingsansvarig har regionen en rad verktyg att använda i krislägen, till exempel projekt- och företagsstöd. Nu pågår ett arbete
med att se hur de på bästa sätt kan användas för att komplettera nationella
krispaket och för att minska konsekvenserna. Vi ser behov av insatser på
kort, mellan och lång sikt.

Konferensen Utveckla Norrbotten flyttas till hösten
Beslut har fattats om att flytta konferensen Utveckla Norrbotten till hösten
till följd av coronavirusets påverkan på samhället. Konferensens var planerad att hållas 22-23 april i Arvidsjaur, men flyttas nu till 1-2 september. Det
planerade temat för konferens är kompetensförsörjningen i länet.

Global klimatkonferens i Norrbotten
Den 26-28 februari genomfördes klimatkonferensen Demo North Summit
för första gången i Norrbotten. Konferensen samlade 250 deltagare från 15
länder för att diskutera hur industrier kan göra tekniksprång och ställa om för
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att möta globala utmaningar. Det var också en bra möjlighet för Norrbotten
att visa de goda förutsättningar som finns i länet för världsledande test- och
teknikomställningar inom branscher som stål, rymd, transport, gruv, energi,
skog, kemi och batteri. Bland deltagarna fanns representanter från bland
annat NASA, Facebook, Hybrit, Northvolt, LKAB och SSAB. Konferensen
arrangerades av Invest in Norrbotten och är en del av projektet Demo North
som finansieras av Region Norrbotten, Tillväxtverket, Sparbanken Nord och
LTU.

Bilagor
Ekonomirapport
Produktion och tillgänglighet
Personalrapport
Byggprojekt Sunderby sjukhus
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