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Bildande av regionstyrelsens utskott
för Nära vård
Dnr 00435-2022

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1.
2.
3.
4.

Inrätta ett utskott för Nära vård under regionstyrelsen.
Anta förslaget på Reglemente för regionstyrelsens utskott för Nära vård.
Anta föreslagna ändringar i regionstyrelsens delegationsordning.
Ersättning till ledamöterna och ersättarna i utskottet ska utgå enligt regeldokumentet Regler för ersättning till regionens förtroendevalda.
5. Regiondirektören får i uppdrag att säkerställa erforderligt tjänstepersonsstöd.

Sammanfattning
För att skapa en effektivare politisk styrning och uppföljning av nära vård
föreslås att ett utskott inrättas under regionstyrelsen. Utskottet ska ha till
uppgift att strategiskt driva, möjliggöra och följa upp omställningen till Nära
vård. Utskottet ska även ha till uppgift att hantera övergripande frågor gällande nationella överenskommelser som stärker en god och nära vård och
psykisk hälsa. Utskottet ska även följa upp Region Norrbottens arbete med
nämnda överenskommelser.

Ärendet
Bakgrund
För att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför behöver
hela hälso- och sjukvårdssystemet ställas om. Det innebär att den nära vården ska vidareutvecklas med primärvården som nav. Den ska finnas nära invånaren och ha goda möjligheter att arbeta främjande, förebyggande och
proaktivt. I primärvården byggs kontinuitet upp för att främja relationer.
Även den specialiserade vården behöver ställas om till öppnare vårdformer
och erbjudas på nya sätt. Arbetssätten behöver anpassas, exempelvis genom
användning av digitala lösningar, och de ekonomiska styrsystemen behöver
ställas om för att stödja och möjliggöra förflyttningen.
En gemensam målbild för nära vård tillsammans med länets kommuner har
utarbetats ur ett medborgarperspektiv under 2021. Målbilden fokuserar på att
skapa en god hälsa och välbefinnande för norrbottningen. Vägen framåt beskrivs i fyra delområden:





Min egen kraft tas tillvara
Tillsammans för min trygghet
Sammanhållet och enkelt för mig
Nära mig på bästa sätt.
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Nu pågår ett arbete med att ta fram en gemensam strategi som ska konkretisera målbilden utifrån ett verksamhetsperspektiv för att skapa genomförandekraft inom prioriterade områden. Under våren bedrivs ett omfattande flödeskartläggningsarbete i länsdelarna tillsammans mellan specialiserad vård,
primärvård och ingående kommuner. Flödesarbetet bidrar till att skapa gemensamma arenor för utveckling av nära vård och ett snabbare sätt att
komma till görande i verksamheterna.
Inrättande av ett utskott för Nära vård
Sedan januari 2020 har Region Norrbotten en intern styrgrupp för nära vård
som består av politisk representation och tjänstepersoner.
För att skapa en effektivare politisk styrning och uppföljning av nära vård
föreslås att ett utskott inrättas under regionstyrelsen. Bred politisk förankring
och ansvarstagande är nödvändig för att skapa ökad genomförandekraft,
bygga tillit tillsammans med kommunerna och säkerställa fortsatt utveckling
oavsett politisk majoritet. Syftet med utskottet är därmed att lyfta frågor gällande nära vård högre upp på den politiska agendan och skapa stabilitet kring
dessa frågor.
Utskottets arbetsordning och uppgifter framgår av Reglemente för regionstyrelsens utskott för Nära vård.
I reglementet framgår att utskottet ska ha till uppgift att strategiskt driva,
möjliggöra och följa upp omställningen till Nära vård. Utskottet ska arbeta
utifrån den målbild som regionfullmäktige fastställt.
Utskottet ska även ha till uppgift att hantera övergripande frågor gällande
nationella överenskommelser som stärker en god och nära vård och psykisk
hälsa. Utskottet ska även följa upp Region Norrbottens arbete med nämnda
överenskommelser.
Utskottet ska vidare besluta i ärenden som överlämnats till utskottet och i
den utsträckning som framgår av regionstyrelsens delegationsordning.
Det föreslås att följande beslutanderätt delegeras till utskottet och därmed
läggs in i regionstyrelsens delegationsordning:
Punkt

Ärendetyp

Delegat

Beskrivning/villkor

2.3.8

Beslut om inriktning
för hur medel från
nationella överenskommelser som
stärker en god och

Utskottet för Nära
vård

Gäller övergripande
beslut om inriktning
och inte beslut om
fördelning av specifika belopp på specifika satsningar.
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nära vård och psykisk hälsa ska fördelas.
5.10

Beslut om strategiska satsningar
inom fullmäktiges
målbild för Nära
vård.

Utskottet för Nära
vård

Utskottet föreslås sammanträda 10 gånger per år och bestå av sju ledamöter
och sju ersättare. Regionala utvecklingsnämndens ordförande ska ha insynsplats i utskottet.
Sammanfattningsvis föreslås att regionstyrelsen beslutar att inrätta utskottet
för Nära vård, att anta reglementet där utskottets uppgifter och arbetsordning
framgår, samt att besluta att de två punkter som framgår av tabellen ovan
läggs in i regionstyrelsens delegationsordning.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Reglemente för regionstyrelsens utskott för Nära vård
Regionstyrelsens delegationsordning
Protokollsutdrag skickas till:
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ekonomidirektör
HR-direktör
IT/MT-direktör
Divisionschefer
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