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Genom handling formar vi framtiden! 
 
Framtidstro, ansvar och omtanke är honnörsord som vi i majoriteten har som ledstjärnor i vårt 
arbete idag och för framtiden. Det är i den andan vi fattar beslut som har bäring både på dagens 
situation och framtida utvecklingsområden. Genom de beslut vi fattar tar vi höjd för framtida 
investeringar. Våra barn och barnbarn ska inte bära kostnaderna för de beslut vi fattar idag. En 
solidariskt finansierad jämlik och jämställd välfärd som fördelas efter behov och är grunden i den 
hälso- och sjukvård vi formar. Det innebär att alla människor ska behandlas lika i länet, oavsett 
härkomst, kön, ålder eller funktionsförmåga. 
 
Efter årets politiska diskussioner klart att det blir allt mer viktigt att slå vakt om de demokratiska 
värden som är en motpol till den växande främlingsfientlighet som breder ut sig. De värderingar vi 
bygger våra beslut på kan verka långt ifrån den dagliga verksamheten, men för att kunna 
säkerställa att alla länets invånare får samma rätt till välfärden måste vi konstant värna om de 
demokratiska principer som garanterar allas lika värde. 
 
Vårt ansvar ligger på flera olika nivåer, från att enskilda besök på vårdcentralen ska fungera på 
bästa sätt, att anställda inom våra verksamheter trivs med sin arbetsplats, till att utveckla regionen 
så att den står sig inför framtida utmaningar. Vårt ansvar sträcker sig även till framtida 
generationer. För att kunna ta det ansvaret måste vi bedriva en verksamhet som inte tär av 
framtidens resurser, eller vältrar över kostnaden på våra barn och barnbarn. Vi måste fatta dagens 
beslut med hänsyn till framtidens verklighet. Det kräver mycket av oss som organisation och ett 
hållbarhetstänk måste därför genomsyra vårt dagliga arbete, alla våra beslut och framtidsvisioner. 
 

Ny organisation - större möjligheter 
Örebro läns landsting går 2015 över till att bli Region Örebro län. Den nya organisationen 
fortsätter vidareutveckla de satsningar som präglar det arbete vi har drivit den senaste 
mandatperioden och ger nya utvecklingsmöjligheter och ansvarsområden. Regionbildandet syftar 
till att skapa en samlad demokratisk organisation för regional-, utvecklings- och tillväxtpolitik som 
tillsammans med en stark hälso- och sjukvårdspolitik möter människors behov.  
 
Den nya organisationen ger starka möjligheter att tillsammans med länets kommuner, statliga 
myndigheter, organisationer och näringsliv arbeta för regionens hela utveckling. En jämlik och 
jämställd vård som ges efter behov och finansieras solidariskt. Respekt för alla människors lika 
värde. 
Vi går in i regionbildandet med en framtidstro som vilar på stabil grund, med en verksamhet som 
klarar av förändringar och en robust organisation som i sin nya form kan fortsätta omsätta 
politikens visioner i vardagen för länets invånare.  
 
Under 2014 påbörjades arbetet med en ny hälso- och sjukvårdsorganisation som bättre möter 
patienternas förväntningar och behov. Fler patienter, längre levnadslängd och nya sjukdomar är 
utmaningar, vi ser även möjligheter till lösningar genom användande av ny teknik och medicinsk 
utveckling. Vi ser att sjukvården kommer få andra krav på sig i och med nya välfärdssjukdomar 
och snabbt spridda smittor. Framtidens vård består också i utveckling av forskning och utbildning. 
I samverkan med Örebro universitet vill vi utveckla en stark forsknings- och 
utbildningsorganisation.  
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Personal  
Region Örebro län ska alltid vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en utvecklande arbetsplats 
där rätt kompetens används på rätt sätt. Utveckling inom sitt yrke ska inte vara avhängigt vilken 
tjänst man har. Vi vill att de anställda ska trivas och ha en bra arbetsmiljö där rätt till heltid för de 
som så önskar är en viktig del i jämställdhetsarbetet ihop med säkerställandet att inga osakliga 
löneskillnader förekommer.  
 

Regional utveckling för ett jämlikt och jämställt län 
Den nya regionen kommer att spela en viktig roll i att hela länet skall växa och leva. Ansvaret och 
verktygen för att utveckla och förbättra arbetsmarknaden i vårt län samlas. Bra villkor för företag 
att kunna etablera sig och att växa här i länet är avgörande. I arbetet med att stärka regionen ska 
alla medborgare vara delaktiga, sociala och ekonomisk skillnader ska minskas.  
En viktig del är att aktivt motverka segregation och att vara lyhörda kring olika behov och 
svårigheter som kan uppstå på grund av språk- och/eller kulturskillnader. En viktig demokratifråga 
är rätten till kommunikation. Tolkservice är därför en stor del i ett framgångsrikt 
integrationsarbete. 
 
Framtidsarbetet behöver olika perspektiv för att breddas och leda till en mer inkluderande och 
utvecklande region. Att vi i arbetet med regionens utveckling tar hänsyn till olika gruppers 
intressen är därför nödvändigt för en framgångsrik process. Projekt som hälsoinformatörer i 
Örebros är ett exempel på tidigare integrationsarbete vi vill utveckla i den nya regionen.  
 
Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt i Region Örebro län. Vår ambition är att 
vara ett föredöme i arbetet med att underlätta för kvinnor och män med funktionsnedsättningar att 
leva ett liv med samma rättigheter, ansvar och skyldigheter som alla andra. Tillgänglighet och 
delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter 
i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler tillgängliga skulle 
öka möjligheterna för barn, unga, kvinnor och män med funktionsnedsättning att delta i 
utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet. En ökad delaktighet och meningsfullhet 
för individen leder på sikt till minskad ohälsa. 
 
Tillgänglighet avseende kultur, arbetsmarknad och social samvaro kräver också fortsatt utveckling 
av kollektivtrafiken, både inom länet men också till angränsade län och viktiga storstäder som 
Stockholm, Oslo, Göteborg och Malmö. En överföring av transporter till mer spårbunden trafik, 
både för gods och persontransporter är också viktig ur klimatperspektiv. Detta kräver också 
förstärkningar av infrastrukturen som också ger mervärden för nationell och internationell trafik.  
 
Det är klarlagt att socioekonomisk bakgrund, etnicitet och könstillhörighet påverkar både hälsa och 
den vård patienten erhåller. Det är en viktig utmaning att sträva efter att minimera dessa skillnader. 
Det går även att se skillnader i hälsa mellan regionens kommuner, där mindre orter drabbas av 
större ohälsa – ofta kopplat till högre arbetslöshet och lägre utbildningsnivå. Kunskaperna ökar 
också vad gäller negativa effekter på hälsan av ökad exponering för kemikalier, multiresistenta 
bakterier, buller och avgaser. 
 
Tillgång till kultur är en demokratifråga. Vårt samhälle är genomsyrat av vår förståelse för och 
upplevelse av kultur. Kultur handlar om bildning, livskvalitet och arbetstillfällen. Kultur är 
hälsofrämjande och ska vara tillgänglig för alla. Region Örebro län har ett rikt kulturliv med 
gedigna regionfinansierade verksamheter som länsteater och länsmuseum. I länet finns även 
flertalet fristående kulturutövare som alla bidrar till att länets invånare har tillgång till god kultur. 
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Som region vill vi stärka förutsättningarna för länets kulturliv och nå alla länets invånare, där barn 
och unga får ett ökat inflytande inom kulturområdet.  
 
Som ett led i framtidsarbetet för Länsmuseets verksamhet fortsätter dess påbörjade 
omställningsarbete för att lyfta sin verksamhet och bättre samverka med länets kulturplan. En del i 
detta är den stora stadsutställning som planeras inför Örebros firande av 750 år som stad.  
 

Tillgänglighet 
Det pågår ett kontinuerligt arbete för att göra regionens verksamhet mer tillgänglig för invånarna. 
Den som är sjuk och behöver vård ska uppleva att vården är lättillgänglig, både vad gäller 
möjlighet att få kontakt och den fysiska tillgängligheten. I och med ny teknik kan fler vårdsökande 
få en tidig kontakt med sin vårdinstans och vi fortsätter utvecklingen av e-hälsa och alternativa 
kontaktvägar. Genom att ta bort remisskraven inom vissa avdelningar förenklas sökvägen och 
väntetiden kortas.  
 
Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för sjukvården. Därför anställs fler läkare på 
vårdcentralerna och akutmottagningarna. Sjuksköterskornas villkor förbättras och akademiska 
utbildningstjänster införs på flera specialistområden. Antalet ST-tjänster inom primärvården 
utökas ytterligare 
 
Särskilt när det gäller allvarliga sjukdomar är en effektiv vårdkedja ett måste, därför fokuserar vi 
särskilt på att korta väntetiderna för cancersjuka i årets budget. De som är mest sjuka har också 
störst behov av en god kontakt med sin vårdgivare. Vi vill därför att särskild fokus på kontinuitet i 
vårdkontakterna ska läggas på äldre och kroniskt sjuka.  
 
Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro, är viktiga för att 
säkerställa att bas-, specialist- och akutvård finns tillgänglig i hela regionen. Under hösten 2014 
invigdes även den ambulerande distriktssjuksköterskemottagningen som kommer underlätta för 
invånare på mindre orter i länet.  
 
De ojämna hälsonivåerna är en av de större utmaningarna sjukvården står inför idag. Ett aktivt 
arbete med att minska skillnaderna krävs därför för att kunna erbjuda en mer jämlik och jämställd 
vård. En del i det arbetet är att förstärka Asyl- och invandrarhälsan samt att införa avgiftsfri hälso- 
och sjukvård för personer som är 85 år och äldre. I ett led att eftersträva ökad jämställdhet inom 
våra verksamheter kommer vi använda oss av gender budgeting för att upptäcka eventuella 
jämställdhetsfällor.  
 
Vi går före i arbetet med att bekämpa och behandla cancer. Vi var tidigt ute med att erbjuda 
kontaktsjuksköterska inom cancervården och vill fortsätta ligga i framkant med arbetet med denna 
folksjukdom. Som exempel kan nämnas att vi satsar på att cancersjuka ska erbjudas behandling 
inom maximalt fyra veckor efter fastställd diagnos och att kontaktsjuksköterskor ska finnas inom 
alla cancerområden. Som ett led i detta arbete fortsätter vi betona vikten av förebyggande 
prevention genom livsstilsförändringar i vårt folkhälsoprogram. Universitetssjukhuset Örebro blir 
ett av två sjukhus i landet som kommer att arbeta med kirurgiska insatser i vården av peniscancer.  
 
Svåra sjukdomar drabbar fler än den sjuke, ofta behöver även nära anhöriga och närstående 
stöttning under sjukdomstiden. Det är viktigt att behandlingen av den sjuka präglas av effektivitet 
varför korta ledtider för utredning och väntetider för behandling är av största vikt.  
 
En stor del av Region Örebro läns insatser berör äldre personer och för att förbättra vård och 
omsorg för dem så har vi tillsammans med Örebro kommun tagit nästa steg till att säkra 
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korttidsboenden i länet. Ett aktivt utvecklingsarbete pågår tillsammans med alla kommuner i länet 
för bättre rutiner vid omhändertagandet och vården av de mest sjuka äldre. 
 
Vi går in i regionbildandet med en framtidstro som vilar på stabil grund, med en verksamhet som 
klarar av förändringar och en robust organisation som i sin nya form kan fortsätta omsätta 
politikens visioner i vardagen för länets invånare. 
 
 
Örebro i november 2014 
 
 
 
 
 
Marie-Louise Forsberg-Fransson Jihad Menhem Mats Gunnarsson 
Socialdemokraterna  Vänsterpartiet Miljöpartiet de Gröna  
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Region Örebro läns vision och 
värdegrund 
Region Örebro län har följande vision: 
 
Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och hållbar utveckling.  
 
Visionen är utgångspunkten för all vår verksamhet. Denna vision antogs enhälligt av 
landstingsfullmäktige i november 2006, men vision och värdegrund kommer att omarbetas i 
samband med genomförd regionbildning. 
 
Region Örebro läns värdegrund utgår från visionen och lyder: 

• Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda, öppna, samspelta och engagerade i en 
utveckling för människornas bästa. 

• Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. 
• Vi finns nära medborgarna under hela livet. 
• Vi ser behoven hos varje person. 

 
Region Örebro läns vision och värdegrund anvisar Region Örebro läns inriktning, men också hur 
chefer och medarbetare ska förhålla sig till varandra och till medborgarna. För oss i Region Örebro 
betyder det: 

Ett gott liv för länsinvånarna 
Region Örebro län arbetar för att skapa goda livsvillkor för länets medborgare.  
Vårt främsta ansvar gäller hälso- och sjukvård. Men vi har också en viktig roll för tillväxt och 
utveckling inom flera områden i samhället. Det innebär att vi tar aktiv del i kunskaps- och 
kompetensutveckling i vårt land och i andra länder. 

Kraftfull utveckling 
Vi lever i en värld av ständiga förändringar, med nya möjligheter och utmaningar.  
Vi skapar trygghet och närhet hos våra medborgare genom att inhämta och använda ny kunskap 
samt att kritiskt granska vårt arbete. Vår forskning och högt specialiserade vård gör oss attraktiva 
regionalt, men även nationellt och internationellt. 

Rikt utbud och tillgänglighet 
Vi har ett rikt utbud av hälso- och sjukvårdsinsatser. Det spänner från nära bassjukvård till högt  
specialiserad vård. Vi erbjuder och ger vård efter behov med rätt kvalitet och hög patientsäkerhet.  
Tillgänglighet och medmänsklighet är våra ledstjärnor. 

Förtroende, erfarenhet och nytänkande  
Vårt arbete vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet samt rätt kompetens hos våra medarbetare. 
Lärande i arbetet, nytänkande i arbetssätt och organisation sätter vi främst. Vi prövar och utvecklar 
nya idéer. 

Tillsammans över gränserna 
Utifrån våra patienters behov och livssituation bygger vi broar mellan våra och andras 
verksamheter för att nå bästa resultat. Vi glömmer aldrig vilka vi är till för. 
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Verksamhetsplan med budget 2015 

Verksamhetsplanen är Region Örebro läns övergripande 
styrdokument 
Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande 
styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamhet och vänder sig i första 
hand till Region Örebro läns verksamheter. Det innebär att de inriktningar och mål som beskrivs i 
verksamhetsplanen ska göras konkreta och omsättas i praktiken av verksamheten. För att 
underlätta denna konkretisering innehåller verksamhetsplanen en målhierarki i form av 
regionfullmäktiges övergripande mål, inriktningsmål samt indikatorer. Verksamhetsplanen 
innehåller också uppdrag till den politiska organisationen. 
  
Region Örebro läns verksamhetsplan med budget anger regionfullmäktiges prioriteringar. De 
övergripande målen, inriktningsmålen samt indikatorerna ska vara utgångspunkt för 
verksamhetsplaner och löpa som en röd tråd hela vägen fram till den enskilda medarbetaren. 
Regionstyrelsens och nämndernas ansvar för mål och uppdrag tilldelas i ett åtagande till 
regionstyrelsen eller respektive nämnd där det framgår vilka mål och uppdrag som tillhör 
regionstyrelsen eller respektive nämnd. Åtaganden finns som bilaga till verksamhetsplanen. 

Nämnders och förvaltningarnas verksamhetsplaner  
Varje nämnd och förvaltning har ett ansvar att ta fram en egen verksamhetsplan utifrån 
regionfullmäktiges verksamhetsplan. I åtagandet för respektive nämnd eller regionstyrelsen 
framgår de mål och uppdrag som fullmäktige bestämt. Utöver dessa kan regionstyrelsen eller 
nämnderna fastställa egna mål eller uppdrag. Förvaltningarna kan också ta fram egna mål och 
uppdrag för egna interna processer.  

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering har tre huvudsyften:  
 

• Att ge en mångdimensionell bild av verksamhetens resultat i förhållande till fastställda mål 
och uppdrag. 

• Att värdera hur styrande riktlinjer och rutiner efterlevs i verksamheten. 
• Att utgöra kunskaps- och beslutsunderlag inför förbättringsarbete och fortsatt planering. 

 
Den röda tråden löper från regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget med övergripande 
mål, inriktningsmål och indikatorer till nämnder och förvaltningar, verksamheter och ytterst till 
medarbetare där mål och uppdrag genomförs. Här vänder planerings- och uppföljningsprocessen 
och den röda tråden kan följas från mötet mellan innevånare och organisation, via verksamhet, 
förvaltning och regionkansli till nämnd, regionstyrelsen och ytterst regionfullmäktige. 
 
Uppföljning sker på alla nivåer i verksamheten; från enkla dagliga ronder eller avstämningsmöten 
till ledningens återkommande genomgång på verksamhetsnivå. Vidare knyter förvaltningarna 
samman de olika verksamheternas rapportering till muntliga verksamhetsöverläggningar med 
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regionkansli och berörda nämnder. Uppföljning av övergripande mål, inriktningsmål samt 
indikatorer görs i delårsrapporter och verksamhetsberättelser inklusive bokslut. 
 
Rapportering sker i nämnder och regionstyrelsen. Skriftliga delårsrapporter och 
verksamhetsberättelser inklusive bokslut lämnas för beredning i nämnd och för fastställande i 
regionstyrelsen. Regionstyrelsen rapporterar till regionfullmäktige i samband med delårsrapporter 
och årsredovisning inklusive bokslut. 

Region Örebro läns uppdrag 
Genom regionbildningen tar den regionala politiska nivån på sig en ny roll som innebär att man är 
företrädare för Örebro län, bland annat gentemot staten. Regionen tar därmed en roll som är vidare 
än de uppdrag som finns i den egna verksamheten. 
 
Den nya regionens uppdrag är att driva och samordna arbetet med en hållbar regional utveckling 
inom områdena hälsa, vård och klinisk forskning, regional tillväxt samt samhällsbyggnad. 
Inledningsvis kommer det regionala uppdraget att omfatta följande verksamhetsområden: 
 

• Hälso- och sjukvård 
• Tandvård 
• Folkhälsa 
• Regionalt utvecklingsarbete 
• Regionalt tillväxtanslag 
• Infrastruktur 
• Kollektivtrafik 
• Forskning, utveckling och utbildning 
• Kultur 
• Internationellt arbete 

• Energi, klimat och miljö 
• Arbetsmarknad 
• Turism 
• Natur och friluftsliv 
• Främja kommunal samverkan och 

intressebevakning 
• Företagshälsovård 
• Tolk och översättarverksamhet 
• Huvudman för folkhögskolor 
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Hållbar utveckling 

Vad är hållbar utveckling? 
Den regionala utvecklingspolitiken har hållbar utveckling som övergripande mål. Den mest 
använda definitionen av hållbar utveckling är; 
 
"en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov"  
 
Definitionen formulerades 1987 i rapporten Vår gemensamma framtid, Världskommissionen för 
Miljö och Utveckling (även kallad Brundtland- kommissionen). Brundtlandkommissionen beskrev 
hållbar utveckling innehållande tre perspektiv: socialt hållbar utveckling, ekologisk hållbar 
utveckling samt ekonomiskt hållbar utveckling 
 

• En socialt hållbar utveckling innebär stabila sociala förhållanden med social rättvisa och 
kvinnors och mäns hälsa i centrum och inbegriper bland annat demokrati, etik, folkhälsa, 
sysselsättning, jämställdhet, integration, mångfald, barnkonventionen, HBT-frågor och 
delaktighet. 

 
• Med ekologisk hållbar utveckling menas en utveckling där vi förvaltar, nyttjar och skapar 

de natur- och kulturmiljöresurser som innebär en långsiktigt god livsmiljö och hälsa. 
Perspektivet innefattar till exempel kretslopp och effektiv användning av ändliga resurser, 
miljö, energi, avfall och restprodukter, matproduktion med flera frågor. 

 
• Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling syftar till stabilitet, hållbarhet och 

mobilisering av samhällets ekonomiska potential. Ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk 
utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala 
hållbarheten.  

 
Hållbar utveckling står inte i motsats till tillväxt. En hållbar tillväxt bidrar till hållbar utveckling 
men måste baseras på kunskaper om vad som är långsiktigt hållbart i ett brett socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt perspektiv. En hållbar tillväxt är ett mål men främst ett medel för att skapa 
ytterligare resurser för att exempelvis minska utanförskapet, öka välfärden eller förbättra miljön. 
 
De tre dimensionerna betraktas som likvärdiga, och hållbar utveckling uppstår i överlappningen 
dem emellan. För att den sammantagna utvecklingen ska vara hållbar måste samtliga tre 
dimensioner uppfyllas. Lösningar som ger synergieffekter mellan de ekonomiska, 
socialt/kulturella och ekologiska perspektiven ska prioriteras. Det gäller således att hitta 
helhetslösningar som påverkar inriktningen av den regionala utvecklingen mot en mer hållbar 
samhällsutveckling. 
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Figur. Modell av hållbar utveckling. Den långsiktiga utmaningen är att perspektiven mer och mer 
överlappar varandra, det vill säga det röda fältet (som symboliserar hållbar utveckling) blir större 
och större. Hållbar utveckling uppstår sålunda i överlappningen mellan de tre dimensionerna. 
 
Regionstyrelsen får följande uppdrag: 
 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett långsiktigt program för hållbar utveckling. 
Programmet ska innehålla de tre perspektiven socialt hållbar utveckling, ekologisk hållbar 
utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling. 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samband med utarbetandet av ett långsiktigt program 
för hållbar utveckling, ta fram välfärdsindikatorer som ska ingå i bokslut 2016. 

• Regionstyrelsen får, kopplat till ovanstående, i uppdrag att reducera antalet styrande 
dokument som innefattas i perspektiven socialt hållbar utveckling, ekologisk hållbar 
utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling.  

• Regionstyren får i uppdrag att formulera ett direktiv om införande av ett ledningssystem 
för hållbar utveckling. Ledningssystem för hållbar utveckling vara klart under 2016. 

 
Alla nämnder och verksamheters uppdrag: 
 

• Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och 
sitt dagliga arbete. 

Övergripande vision för hållbar utveckling 
• Region Örebro län ska bidra till en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
 
Prioriterade åtgärder för att sträva mot visionen är att Region Örebro län utformar insatser för 
hållbar utveckling som utgår ifrån evidensbaserad kunskap och metod, det vill säga en medveten 
och systematisk strävan att bygga arbetet på bästa möjliga vetenskapliga grund och beprövad 
erfarenhet, men också kan bidra till ny kunskap och nya metoder.  
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Prioriterade åtgärder är dessutom att utveckla hållbarhetsbedömning/ hälsokonsekvens-bedömning 
(HKB) som metod att förbättra beslutsunderlaget inför politiska, övergripande beslut som har stor 
betydelse för personer som bor och verkar i länet och för länets långsiktiga utveckling. 

Socialt hållbar utveckling 
Med social hållbarhet avser Regions Örebro län demokrati, folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet, 
etik, integration och mångfald, barnkonventionen och HBT-frågor.  
 
En grundbult för social hållbarhet är att likvärdiga insatser för välfärd ska utformas så att de 
kommer alla personer som bor i Örebro län till del (i vissa fall även personer som enbart verkar i 
Örebro län), oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning, kön eller ålder.  

Övergripande mål för social hållbarhet 
• Örebro läns invånare ska ha och känna lika tillgång till samhällets trygghet och service och 

möjlighet till delaktighet.        
 

Prioriterade åtgärder för Region Örebro län ska bedriva ett aktivt arbete för jämlik och jämställd 
hälsa i samverkan med andra aktörer samt bedriva hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete i vår egen verksamhet. 
 
Region Örebro län ska även verka för att minska skillnaderna i hälsan hos länets befolkning och att 
minska förekomsten av stora folksjukdomar. Region Örebro län ska verka för att alla barn och 
unga rätt till trygga och goda uppväxtförhållanden och en utvecklande framtid. 

Demokrati - att känna delaktighet och inflytande  
Varje individ har behov av att vara sedd, bekräftad, behövd, dela gemenskap, uppleva livsmening 
och vara förankrad i ett socialt nätverk. Då växer och stärks människans vilja och kraft att påverka 
sin egen och andras livssituation. 
 
Målet med demokratiutvecklingsarbetet är att levandegöra politiken för medborgarna i Örebro län, 
stimulera det demokratiska samtalet och underlätta för kvinnor och män från alla samhällsgrupper 
att utnyttja sina demokratiska rättigheter att påverka samhällsutvecklingen. Utgångspunkten för 
Region Örebro län är att individens inflytande och delaktighet förbättrar tillgänglighet, kvalitet och 
effektivitet i välfärden. 
 
Region Örebro läns politiska organ och förvaltning ska utgöra stöd till demokratiutvecklingen och 
undanröja hinder för deltagande och engagemang. En demokratiberedning har inrättats under 
regionfullmäktige. Beredningen ska följa upp demokratiarbetet i regionorganisationen samt ta 
initiativ till hur ett demokratiperspektiv kan stärkas. Genom moderna arbetssätt ska beredningen 
stimulera och bidra till en god medborgardialog. 

Etiska frågor 
Etikens uppgift är att systematiskt granska och analysera de normer och värderingar som kan 
användas för att försvara eller kritisera människors eller olika gruppers handlande i den fråga som 
diskuteras. Genom reflektion och samtal kan man försöka förstå och ge svar på frågorna:  
 
Vad är rätt?  
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Vad bör jag göra?  
Vad är gott och vad är ont? 
 
I verksamheternas vardag uppstår många etiska dilemman. Kännetecknande för ett dilemma är att 
det rör sig om ett besvärligt läge där valet står mellan två (eller flera) svåra alternativ och hur man 
än handlar kan utfallet upplevas som dåligt. Även andra problem kan uppstå som inte rör ett etiskt 
dilemma, t ex bemötandefrågor och arbetsplatskonflikter. 
 
För att hantera dessa frågor har Region Örebro län ett etikråd. Etikrådet ska skapa förutsättningar 
för att de etiska frågorna beaktas i beslutsfattandet och lyfts fram i verksamheternas vardagsarbete. 
Rådet ska verka för att det skapas mötesplatser där etiska frågor kan diskuteras. Rådet ska 
medverka till att den etiska medvetenheten i Region Örebro läns verksamheter hålls levande och 
att den förstärks. 

Jämlikhet och jämställdhet 
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Så inleds FN:s förklaring om de 
mänskliga rättigheterna. Rätten till likabehandling, det vill säga icke-diskriminering, är en 
fundamental del av de mänskliga rättigheterna. Diskrimineringslagen vilar på dessa grunder och 
har som ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
 
Människors levnadsvillkor och förutsättningar 
Människors levnadsvillkor och förutsättningar är ojämlika och samhällets sociala välfärd når inte 
alla medborgare på ett likvärdigt sätt. Ett aktivt arbete med strukturer och normer kring 
jämställdhet och jämlikhet krävs för att förebygga att ökade klyftor uppstår i samhället. Bristande 
jämställdhet och jämlikhet leder till stora problem på såväl individ- som samhällsnivå och 
resulterar bland annat i ohälsa. Det är en fråga om demokrati och därför är det synnerligen viktigt 
att arbetet med dessa frågor sker inom alla delar av regionens verksamhet.   
 
Medvetenheten om detta behöver höjas och kunskapen behöver förbättras. Alla människor – 
oavsett kön, könsuttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk bakgrund, utbildningslängd, inkomst, 
bostadsort och funktionsnedsättning – ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett likvärdigt 
sätt och får tillgång till den sociala välfärden utifrån individuella behov. 
 
Folkhälsa  
Folkhälsa är en viktig dimension av livskvalité och social hållbarhet. Hälsa är ett medel för 
individer att uppfylla sina mål. Folkhälsan är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolkningen som 
helhet, vad gäller såväl hälsonivån som hur hälsan är fördelad. En god folkhälsa betyder både att 
enskilda människor har god hälsa och att hälsan hos befolkningen är jämlikt och jämställt fördelad. 
Dagens hälsoförhållanden är till stor del ett resultat av historiska, socioekonomiska faktorer, 
kulturella livsvillkor, levnadsvanor och vårdstrukturer. Morgondagens behov av hälso- och 
sjukvård har samband med hur hela samhället formas i dag. Ur ett internationellt perspektiv har 
Sveriges befolkning en bra hälsa.  
 
Ojämlikhet i hälsa ska minska genom att hälsonivån ska höjas i första hand för de missgynnade 
grupperna. Det innebär också att ge röst till de grupper som av olika skäl har svårt att göra sig 
hörda och få sina behov tillgodosedda. Under de senaste årtiondena har arbetet med att studera 
hälsorisker blivit viktigare än någonsin, men har även kompletterats med att man idag även 
studerar faktorer som skyddar mot ohälsa. Detta innebär också att metod och kompetensutveckling 
inom prevention kommit att kompletteras med ett promotivt perspektiv. Riskfaktorer och 
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riskbeteenden kan förstås i ett sammanhang och folkhälsoarbete kan utvecklas till att stödja 
hälsofrämjande miljöer inom till exempel skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Därmed 
skapas också en naturlig ingång till samhällsplanering och samhällsbyggnad.   

Integration och mångfald 
Region Örebro läns syn på integration handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter, oavsett bakgrund. Mångfald och integration kommer att vara nyckelfrågor för 
framtidens regioner. Den mångfald som människor med utländsk bakgrund tillför vår region är 
viktig för vår kompetens- och arbetskraftsförsörjning, men också för utvecklingen av vår kultur i 
vid bemärkelse. Därför är det viktigt att skapa bättre förutsättningar för människor med utländsk 
bakgrund att stanna i vår region, att etablera sig på arbetsmarknaden och att aktivt engagera sig i 
samhällsutvecklingen. 

Ett aktivt deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning 
I Örebroregionen har alla personer med funktionsnedsättning rätt att aktivt delta i samhällslivet. 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är grunden för detta. 
 
Personer med funktionsnedsättning har individuellt och flexibelt utformade stödinsatser som ökar 
deras möjlighet att leva ett självständigt liv. 
 
Redan 2008 konstaterades att en dålig självskattad hälsa var mer än tio gånger vanligare bland 
personer med funktionsnedsättning i jämförelse med övrig befolkning. Det handlar om dålig 
tandhälsa, nedsatt psykiskt välbefinnande, svår stress, svåra sömnbesvär och olika former av värk. 
År 2014 var läget detsamma. Detta handlar även om så kallad onödig ohälsa, vilket bl. a innebär 
att personer med funktionsnedsättning upplever hinder där andra med självklarhet har tillgång till 
sjukvård, utbildning, arbete och samhällsinformation. Arbetslöshet, bristande tillgänglighet, 
mobilitet och delaktighet, sämre ekonomiska villkor och levnadsvanor gör att hälsan hos personer 
med funktionsnedsättning är sämre. Bland personer med funktionsnedsättning med annan etnisk 
bakgrund samverkar fysiska och sociala hinder och påverkar hälsan. Strukturell diskriminering, 
brist på språk, information, sociala nätverk och koder samt attityder i samhället orsakar en ”dubbel 
utsatthet”. 

Likabehandling 
Diskriminering är en bestämningsfaktor för hälsa. Flera undersökningar visat samband mellan 
diskriminering och ohälsa är det sannolikt att diskriminering, liksom även andra former av 
utsatthet, bidrar till den psykiska ohälsan hos homo- och bisexuella samt transpersoner (HBT-
personer). 
 
Region Örebro län är en kunskapsorganisation och med en ökad kunskap om mångfaldsfrågor rent 
generellt, och i det här fallet HBT-frågor mer specifikt, utvecklas det kreativa klimatet. 
Sammanfattningsvis kan sägas att ökad kunskap och ett aktivt inkluderande förhållningssätt och 
öppenhet motverkar utanförskap och främjar ett HBT-vänligt Region Örebro län. 
 

Barn och ungas uppväxtvillkor 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen ger en definition av vilka 
rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Konventionen handlar om det enskilda 
barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för 
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barnet men ålägger samtidigt staten ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och 
övergrepp. 
 
Barnkonventionen vilar på fyra vägledande huvudprinciper: 
 

• Alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för 
alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 

 
• Det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 

Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något 
annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt 
fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. 

 
• Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska 

hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen. 
 

• Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör 
honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad. 

Ekologisk hållbarhet 
Ekosystemens tjänster och återhämtningsförmåga är en förutsättning för en långsiktig social 
välfärd och ekonomisk utveckling, och att värna om dem ger ekologisk hållbarhet.  Med ekologisk 
hållbarhet avses kretslopp och effektiv användning av ändliga resurser, miljö, energi, avfall och 
restprodukter, matproduktion med flera frågor. 
 

Övergripande mål för ekologisk hållbarhet 
• Region Örebro län ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 

kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling 
bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och 
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

 
Prioriterat för Region Örebro län är att:  
 

• Utsläppen av växthusgaser, resursanvändningen och miljörelaterade hälsorisker i Region 
Örebro län är i balans med de ekologiska systemen. 

 
• Omgivningsmiljön i Örebro län ska vara hälsofrämjande. Invånarna utsätts för så låga 

miljörelaterade hälsorisker som möjligt. Region Örebro län bidrar inte till att försämra 
möjligheten för människor i andra delar av världen att leva i hälsosamma miljöer. 
 

• Tillgänglighet och möjlighet till naturupplevelser har avgörande betydelse för hälsan. 
 

• Region Örebro län bedriver verksamheten så att vi inte bidrar till att den biologiska 
mångfalden utarmas någonstans på jorden. Region Örebro län samverkar med lokala 
aktörer för att inom sina verksamhetsområden bevara den biologiska mångfalden i länet. 

 
• Region Örebro län ska använda resurser på ett hållbart sätt. Det innebär att främst 

förnybara resurser används och att kretsloppen är slutna när icke-förnybara resurser 
används. 
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• Region Örebro läns verksamhet ska, med utgångspunkt i det ekologiska perspektivet, bidra 

till att främja mänskliga rättigheter så att människor kan höja sig ur utsatthet, fattigdom och 
misär. Den verksamhet vi bedriver för att hålla våra länsinvånare friska ska inte bidra till 
att andra blir sjuka eller utnyttjas. 

 
 
Region Örebro län står inför flera stora utmaningar när det gäller hållbar utveckling inom 
ekologisk hållbarhet, som beskrivs i Miljö- och hållbarhetsprogram 2012 – 2015. I programmet 
finns mål inom åtta strategiska områden: energi, transporter, läkemedel, kemikalier, avfall, 
livsmedel, produkter och organisation för hållbarhet samt ett mål för total klimatpåverkan.  
 
Region Örebro läns arbete för en hållbar ekologisk utveckling kan illustreras som ett träd, som 
tydliggör den röda tråden i arbetet. Utmaningarna hanteras genom mål och åtgärder inom åtta 
strategiska områden som en kartläggning av Region Örebro läns miljöpåverkan mynnat ut i. 
Genom att arbeta med målen och åtgärderna minskar påverkan från de strategiska områdena, vilket 
förbättrar möjligheterna till att hantera utmaningarna och på sikt nå Region Örebro läns vision om 
en hållbar utveckling. Genom åtgärder inom området ”Organisation för hållbarhet” förbättras 
förutsättningarna för verksamheten att arbeta effektivt med miljöfrågor. 
 
 

 

Utsläpp av växthusgaser och hållbar resursanvändning 
De ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären beror till stor del på användningen av fossila 
bränslen, men även avskogning, förändrad markanvändning och jordbruk ger betydande bidrag. 
Globala åtgärder som begränsar utsläppen behövs för att förhindra att medeltemperaturen ökar upp 
emot sex grader de närmaste 100 åren. 

Ansvar vid upphandling 
Människors möjlighet till hälsa och välbefinnande påverkas till mycket stor del av deras arbete. 
Flertalet förbrukningsartiklar som används inom hälso- och sjukvården tillverkas i andra länder. 
Landsting och regioner har därför antagit en gemensam uppförandekod för leverantörer, som 
innebär att vid upphandling ställa krav på mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetstider, 
arbetsförhållanden och korruption. Arbetsförhållanden vid och miljöpåverkan från produktion har 
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starka samband och behöver därför hanteras samordnat. Arbetet med att förstärka 
upphandlingsprocessen och uppföljningen inom det ekologiska och sociala området ska därför 
fortsätta.  

Hälsosam omgivningsmiljö 
Vår hälsa påverkas av en mängd faktorer i vår omgivningsmiljö. Vi utsätts för strålning, 
smittoämnen och buller samt påverkas av kvaliteten på luft och vatten för att nämna några 
exempel. Det allvarligaste miljörelaterade hotet mot vår hälsa på lång sikt kommer dock troligen 
från kemikalier. 
 
Idag används tusentals kemikalier på ett sätt som är svårt att överblicka konsekvenserna av. Det 
finns kopplingar till sjukdomar och allergier och att framtidens vårdbehov i större utsträckning 
kommer att handla om att bota livsstilsrelaterade sjukdomar. Därför ska de miljöstrategiska 
satsningarna fortsätta, både genom konkret stöd till verksamheterna, men även genom att fortsatt 
aktivt arbeta förebyggande med information och utbildning om miljögifters påverkan på hälsan. 
Särskilt värnas om nyfödda barn och för tidigt födda barn eftersom de är särskilt mottagliga för 
kemiska exponeringar. Därför ska små barnens exponering för skadliga kemikalier i Region 
Örebro läns verksamheter kartläggas.  
 
Läkemedel är till för att förebygga, bota eller lindra sjukdom och är gjorda för att brytas ner 
långsamt i kroppen. Den långsamma nedbrytningen gagnar människan, men kan orsaka problem 
för miljön. Exempel är användning av hormoner, som påverkar vattenlevande organismer och 
fiskars reproduktionsmöjligheter när de når vattendrag och sjöar.  

Rik biologisk mångfald 
Biologisk mångfald är det begrepp som beskriver variationen av liv på jorden. Dagens biologiska 
mångfald är frukten av miljontals år av evolution. Inom varje ekosystem bildar alla levande 
varelser, inklusive människan, en gemenskap där de interagerar med varandra och gör det 
mänskliga samhället möjligt. Detta kan belysas genom att titta på de tjänster ekosystemen bidrar 
med till de mänskliga samhällena. 
 
Biologisk mångfald har ett egenvärde, men det påverkar också det mänskliga samhället genom att 
ekosystemens förmåga att leverera ekosystemtjänster som rent vatten och livsmedel urholkas. En 
minskad biologisk mångfald gör också att ekosystemens motståndskraft mot mänsklig påverkan 
försvagas, vilket kan leda till tröskeleffekter med snabba negativa förlopp som följd. 

Natur- och friluftsliv – viktiga hörnstenar för länets folkhälsoarbete 
Friluftsliv, rekreation och utevistelse har en mycket stor betydelse för oss människor. 
Region Örebro läns vilt- och naturvårdskommitté har sedan decennier, i samarbete med andra 
aktörer i vårt län, framgångsrikt verkat för att dels vackra naturområden skyddas och bevaras, dels 
att dessa görs tillgängliga för en bred allmänhet. Genom aktiv information om naturens 
möjligheter till upplevelser och rekreation samt enkla friluftsanordningar som stigar och rastplatser 
lockas länsbor och andra besökare att uppskatta och förstå naturmiljön och dess värden. För 
Region Örebro län är stöd och satsningar på naturskydd, naturvård och friluftsliv ett allt viktigare 
inslag i Region Örebro läns övergripande folkhälsoarbete. 
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Ekonomisk hållbarhet 
Den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling syftar till stabilitet, hållbarhet och 
mobilisering av samhällets ekonomiska potential. Ekonomisk hållbarhet som en ekonomisk 
utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. 
En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital 
eller socialt kapital. Samhällsekonomiska förhållanden är en grund för all ekonomisk aktivitet, från 
investeringar till sysselsättning och produktion.   
 

Övergripande mål för ekonomisk hållbarhet 
• Region Örebro län ska arbeta för att förutsättningarna för god, jämlik och jämställd hälsa 

och välfärd ständigt förbättras. 
 
Prioriterat för Region Örebro län är att befolkningsutvecklingen är i balans (ålders- och 
könsfördelning, förändringstakt) och att alla medborgare har möjlighet att försörja sig. Vidare att 
näringslivet, den sociala ekonomin och den offentliga sektorn har tillgång till arbetskraft. 
 
 
För att driva en ansvarsfull ekonomisk politik behöver de kortsiktiga perspektiven på 
samhällsutveckling på sikt övergå till långsiktiga. Tidigare fokus på ekonomisk tillväxt utan ordet 
hållbar framför har bidragit till en överexploatering av begränsade naturresurser. Detta innebär att 
det nuvarande sättet att mäta välfärd enbart utifrån BNP måste ge vika för ett mer komplext och 
omfattande sätt att se på välfärd.   
 
I Sverige har arbetet med att ta fram nationella indikatorer för välfärdsmått under senare tid varit 
relativt undanskymt, i alla fall på den politiska arenan. Detta trots att flera initiativ tagits av 
regeringar runt om i världen och inom inflytelserika organ som FN, OECD och EU under  senare 
år. Många olika grupper har jobbat med olika måttstockar för utveckling av välmående. Ett mått 
som Världsbanken har forskat kring är GNH ”Groce national happines” som bygger ett index från 
en mängd olika indikatorer, hälsa, arbetsmiljö, tillgång till olika samhällsnyttor med mera. 
 
Det huvudsakliga syftet med valet av indikatorer är att få en utgångspunkt för diskussion om 
behovet av bredare mått på samhällets utveckling och framåtskridande välfärdsmått. 
Indikatorerna ska ha en balans mellan olika dimensioner av människors välfärd, ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt. De ska vara välfärdsrelevanta, alltså belysa de problem och områden som är 
viktigast för individers välfärd och livschanser. De ska vara vetenskapligt solida, påverkbara med 
politik och det ska finnas tillgänglig data för dem. Indikatorerna ska vara få till antalet och vara 
lätta att följa upp, helst med hjälp av offentlig statistik, nationella register eller nationella 
urvalsundersökningar med återkommande mätningar.  
 
Samtliga nämnder får följande uppdrag: 
 

• Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender 
budgeting-analys genomförs. 

Regionstyrelsen får följande uppdrag: 
 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta ett långsiktigt arbete för HBT-certifiering av 
Region Örebro län verksamheter. 
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• Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer, påbörja en långsiktig 
kartläggning av små barns exponering för skadliga kemikaliers påverkan på hälsan.   

• Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för läkemedel och miljö, i 
samverkan med Arbets- och miljömedicin, läkemedels-kommittén, och Örebro 
universitetet  
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Hälso- och sjukvård 
Hälso- och sjukvården i Örebro län ska främja hälsa, förebygga sjukdom och ge god och 
patientsäker vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda flickans, pojkens, kvinnans och mannens värdighet. 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. 
 
Region Örebro län arbetar målinriktat för att ha en hög tillgänglighet och vård av god kvalitet som 
tillgodoser behoven av hälso- och sjukvård hos befolkningen, men också för att klara en ekonomi i 
balans. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande  

Goda levnadsvanor – en förutsättning för hälsa 
Sambanden mellan levnadsvanor och sjukdomar blir allt tydligare. Kunskapen om att goda 
levnadsvanor skapar förutsättningar för hälsa, förebygger sjukdom och är en viktig del i bot och 
rehabilitering växer hela tiden. Det är en stor utmaning för hälso- och sjukvården att ta vara på och 
utveckla kunskapen, samt att förmedla den till personal, patienter och anhöriga.  

Levnadsrelaterad hälsa 
 
Stora folksjukdomar 
Risken att drabbas av någon eller flera av de stora folksjukdomarna minskar väsentligt om man har 
en livsstil som gynnar hälsa och miljö. Bland folksjukdomarna är hjärt- och kärlsjukdomar mer 
utbredda i Örebro län än bland svenskar i allmänhet. Det är därför angeläget att hälso- och 
sjukvården systematiskt arbetar med sjukdomsförebyggande åtgärder vad gäller levnadsvanor, 
diabetesbehandling och förebyggande behandling av blodtryck, blodfetter och övervikt. Dessa 
insatser är inte enbart hälso- och sjukvårdens ansvar utan måste, för att vara framgångsrika, ske i 
samverkan med andra aktörer. 
 
Till folksjukdomarna kan följande sjukdomar och sjukdomsgrupper räknas: 
• Hjärt- och kärlsjukdomar 
• Stroke 
• Diabetes 
• Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)  
• Cancer 
• Rörelseorganens sjukdomar 
• Psykisk ohälsa 
• Demens 
 
 
Hälso- och sjukvårdsverksamheterna har under de senaste åren haft i uppdrag att utforma strategier 
för att utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. 
 
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete 
Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården fortsätter med 
implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Riktlinjerna handlar om metoder för att 
förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av 
alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Dessa levnadsvanor bidrar mest 
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till den samlade sjukdomsbördan i Sverige och det är angeläget att hälso- och sjukvården erbjuder 
åtgärder för att förändra beteendet gällande alla fyra levnadsvanorna. 
 
Metabola syndromet 
Metabola syndromet är en sjukdomsbild som kännetecknas av ett antal riskfaktorer för hjärt- och 
kärlsjukdomar. Riskfaktorerna kan sammanfattas med förhöjda sockervärden, bukfetma, förhöjt 
blodtryck och kombinerad blodfettsrubbning. Det metabola syndromet ökar risken för insjuknande 
i hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes samt vanliga cancerformer.  Livsstilsförändringar är grunden 
i att förebygga eller behandla det metabola syndromet. Behandlingen syftar till att minska den 
framtida risken för sjukdom genom att reducera olika riskfaktorer. 
 
Övervikt och fetma 
Andelen överviktiga människor har ökat kraftigt på flera håll i världen. Även i Örebro län har 
personer 18-79 år med övervikt och fetma ökat något under de senaste tio åren. Övervikt är 
vanligare bland män och fetma vanligare bland kvinnor. Den högsta andelen med goda kostvanor 
ses hos högutbildade kvinnor, och den lägsta andelen hos lågutbildade män.  
 
Landstinget har i sitt folkhälsoarbete prioriterat frågor om övervikt och fetma för att motverka 
utbredningen av detta problem. Extra medel har satsats bland annat till barnhälsovården, till ett 
särskilt barnfetmateam och till en överviktsenhet, vars uppgift är att arbeta konsultativt över hela 
länet som stöd för preventiva insatser. 

Tobak, alkohol, narkotika, läkemedelsmissbruk, dopning och spelberoende 
Tobak 
Tobak är den enskilt största hälsorisken i Sverige. Fler kvinnor än män röker. När det gäller 
snusning är förhållandet omvänt. Rökning ökar bland ungdomar, särskilt bland flickor. De flesta 
rökare finns i grupper som har det svårast ekonomiskt och har kortast utbildning. Rökning har ett 
direkt samband med ett fyrtiotal olika sjukdomar varav många dödliga. Att arbeta mot tobaksbruk 
är ett kostnadseffektivt sätt för samhället att förbättra folkhälsan och kan även ha en preventiv 
effekt mot andra droger. 
 
För att arbeta med att förebygga tobaksbruk och därmed förknippade sjukdomar krävs ett brett 
arbete på flera plan. Vi måste arbeta strategiskt både med hälsofrämjande arbete, så att ungdomar 
aldrig börjar röka och snusa, och med ett riktat rök- och snusslutarstöd till personer som redan 
börjat, framförallt mot riskgrupper. Rökavvänjning till personer som drabbats av sjukdom är en 
självklar del av det medicinska omhändertagandet.  
 
Alkohol 
Alkohol förorsakar stora folkhälsoproblem. Riskkonsumtion av alkohol kan medföra medicinska 
skador och sociala problem av stor omfattning. Alkohol är en vanlig bidragande orsak till våld, 
olyckor, sjukskrivning, sjukvård och förtidspensionering. I Örebro län är andelen riskkonsumenter 
av alkohol relativt låg jämfört med riket. Trots detta är det viktigt att inte slå sig till ro då det är 
viktigt att fortsätta följa upp andelen riskkonsumenter av alkohol i alla åldrar med särskilt fokus på 
unga och medelålders män och kvinnor. Berusningsdrickandet drabbar inte enbart den som dricker 
utan även omgivningen. Arbetet måste därför också inriktas mot områden där det inte ska 
förekomma alkohol alls som till exempel i trafiken och under graviditeten. 
 
Narkotika, läkemedelsmissbruk och dopning 
Narkotika, läkemedelsmissbruk och dopningsmedel är förbjudna preparat vilket gör bruket 
av detta, inte bara till en folkhälsofråga, utan även till en kriminell och socialpolitisk fråga. 
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Tillgängligheten, attityder och motinsatser har betydelse för användandet. Narkotikamissbruk 
drabbar färre personer än alkohol och tobak men får allvarliga konsekvenser för enskilda 
människor och deras omgivning. 
 
Landstingets Beroendecentrum har utvecklat ett arbetssätt för att möta personer som använder 
dopingpreparat och tar även emot patienter från andra län. Område Psykiatri genomför under åren 
2013 – 2015 ett nationellt projekt med uppdrag att fördjupa och ytterligare utveckla kunskaper 
inom området dopingmissbruk. Intentionen bakom projektet är att tillskapa ett Nationellt 
kunskapscentrum för dopingmissbruk i regionen. 
 
Spelberoende  
Spel av olika slag, från lotto till datorspel roar och underhåller många människor. Under senare år 
har man emellertid börjat se risker med spel ur ett hälsoperspektiv. Ett överdrivet spelande kan 
dominera en person och de närståendes liv på bekostnad av både sociala, yrkesmässiga och 
ekonomiska åtaganden. Runt varje spelmissbrukare finns också många närstående som påverkas 
på olika sätt. Möjligheterna till spel har ökat genom internet och SMS. 
 
Spelberoende räknas som ett psykiatriskt tillstånd på likande sätt som alkohol- och narkotika 
beroende. Idag finns behandling i landstinget vid bland annat alkohol- och drog beroende men  det 
saknas vid spelberoende. Ett kommande arbete för att nå och hjälpa personer med 
spelberoendeproblematik gör beroendevården mera jämlik. 

Sexuellt överförda infektioner 
Klamydia är den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Ända sedan 2007 med 1300 
fall har antalet upptäckta fall av klamydia legat på en hög nivå i Örebro län men en liten 
minskning de senaste åren. För att minska smittspridningen arbetar Region Örebro län på flera sätt, 
dels genom förbättrad centraliserad smittspårning och dels genom möjlighet till klamydiatest-
gonorrétest via webben- ett självtest som beställs på Internet. Cirka 10 procent av diagnostiserade 
fall kommer via web-testen och används både av kvinnor och av män. Vaccin finns mot de 
vanligaste HPV-typerna och i Region Örebro län vaccineras flickor kostnadsfritt av 
skolhälsovården.  

Barns och ungdomars hälsa  
Hälsosituationen för svenska barn är i flera avseenden bland den bästa i världen. Det gäller 
till exempel den låga spädbarnsdödligheten, den höga andelen ammade spädbarn, den låga andelen 
barnolycksfall, den höga andelen vaccinerade barn och den jämförelsevis låga andelen som utsätts 
för fysisk bestraffning under barndomen. 
 
Uppväxtvillkoren för barn och ungdomar är nära förknippade med deras hälsa och ett väl 
fungerande föräldrastöd har stor betydelse. Familjens socioekonomiska situation påverkar vilka 
hälsorisker barnet utsätts för under barndomen, den stimulans som familjen kan erbjuda barnet och 
de resurser familjen har att för att stötta barnet. Därför ska fortsatt hög kvalitet inom barn- och 
mödrahälsovården garanteras, stöd till och samverkan med kommunernas familjecentraler ska 
fullföljas och utvecklas ytterligare. 
 
Undersökningen ”Liv & hälsa ung” 2014 visar att en majoritet av ungdomarna mår bra och trivs i 
skolan. Andelen elever som väljer att inte dricka alkohol har ökat under de senaste 10 åren och att 
antalet medlemmar i olika nykterhetsförbund för ungdomar ökar stadigt. Även antalet 
riskkonsumenter av alkohol minskar och åtta av tio elever tycker det är bra att narkotika är 
olagligt. 
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Men det finns liksom tidigare även i årets undersökning resultat som är oroande och bör 
uppmärksammas. Bland annat är attityderna till narkotika allt mer liberala och det råder en fortsatt 
hög psykisk ohälsa bland flickor. Även om merparten av ungdomarna mår bra, känner sig en 
fjärdedel av flickorna och en tiondel av pojkarna i skolår nio och år två på gymnasiet ofta 
nedstämda. 
 
Med hjälp av resultaten i befolkningsundersökningarna studeras fortlöpande sambandet mellan 
skyddsfaktorer, riskfaktorer och hälsa. Skyddsfaktorer minskar sannolikheten för att ett visst 
problem ska uppkomma, medan riskfaktorer däremot ökar risken. Starka skyddsfaktorer har visat 
sig vara positiv framtidstro, god sömn, trivsel på arbetet eller i skolan, god ekonomi, att ha ett 
förvärvsarbete eller att ha föräldrar som har ett arbete, att trivas och känna sig trygg i sitt 
bostadsområde samt att ha tillgång till personligt stöd. 
 
Under 2014 har en modell tagits fram för att säkerställa att barn och ungas behov som anhörig till 
svårt sjuka föräldrar säkerställs enligt lagens intentioner. Åtgärder som ska genomföras är bland 
annat att barnombud ska utses på berörda enheter, vars uppdrag beskrivs i en för Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen gemensamt utarbetad uppdragsbeskrivning, samt att samtalsgrupper för 
barn och unga organiseras genom användande av befintlig spetskompetens inom Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen. Arbetet fortsätter och implementeras under 2015. 

Psykisk ohälsa hos unga 
Den psykiska ohälsan ökar i ungdomsgruppen. Det sker oavsett familjeförhållanden, födelseland, 
arbetsmarknadsstatus eller föräldrarnas socioekonomiska status. De sociala skillnaderna i hälsa 
visar sig öka, trots Sveriges folkhälsopolitiska mål att minska dessa. 
 
Flera nationella och internationella studier visar att psykisk ohälsa har blivit vanligare bland 
ungdomar.  I dag har ungdomar väsentligt sämre möjligheter att få ett heltidsarbete efter 
grundskolan och gymnasiet jämfört med för tjugo år sedan, vilket kan vara en orsak till sämre 
psykisk hälsa hos denna grupp. Här behövs samhällsgemensamma insatser på flera plan, såväl på 
kort som på lång sikt. För att möta denna grupp när det gäller Region Örebro läns uppdrag är det 
viktigt med en väl fungerande barn- och ungdomshälsovård i länet. Länets ungdomsmottagningar 
har en viktig roll i hälsoarbetet för ungdomar och verksamheten har därför förstärkts med 
ytterligare kompetens.  
 
Ur Liv och hälsa ung 2014 framkommer att ungdomar som identifierar sig som hbtq-ungdomar i 
högre grad än andra upplever utanförskap, diskriminering och ohälsa. 

Den psykiska ohälsan ska minska 
Ett riskområde som uppmärksammats utöver arbetet med levnadsvanor är den negativa 
utvecklingen avseende upplevd psykisk ohälsa. Ökningen märks framför allt bland barn och unga 
inklusive unga vuxna och bland äldre i åldersgruppen över 65 år. De senaste åren märks en tendens 
till ökat antal suicid i Örebro län.  
Denna utveckling måste brytas. Suicidtalet ska minska och vara bland de lägsta i jämförelse med 
övriga landet. Här är det extra viktigt att öka insatserna för att minska risken för suicid genom 
ökad kunskap om riskfaktorer för psykisk ohälsa kopplat till lämpliga insatser.  
 
 
Behovet av ökade insatser för individer med psykisk ohälsa och sjukdom har uppmärksammats 
både nationellt och regionalt med prioriterade satsningar och utvecklingsuppdrag under de senaste 
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fem åren. Denna verksamhetsutveckling ska fortsätta varför nämnden för hälsa, vård och klinisk 
forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att under 2015 upprätta en 
handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Handlingsplanen ska 
utarbetas i samarbete med samhällets lokala samverkanspartners. 

Äldres hälsa  
Världens befolkning lever längre på grund av förbättrad näringstillförsel, medicinska framgångar, 
bättre sanitära förhållanden, tillgång till hälso- och sjukvård, utbildning och bättre ekonomi. I 
Sverige ökar medellivslängden för både kvinnor och män. Utvecklingen pekar emot att antalet år 
med funktionsnedsättningar som rörelsehinder och behov av stöd i det dagliga livet inte minskar, 
medan äldre får allt fler friska år dessförinnan.  
 
Arbetet med metoder för att främja hälsa och förebygga sjukdomar hos äldre uppmärksammas allt 
mer internationellt.  Under 2012 introducerade WHO:s Europakontor den första handlingsplanen 
för ett hälsosamt åldrande; ”Strategi och handlingsplan för ett hälsosamt åldrande WHO 2012-
2020”. I planen prioriteras främjandet av fysisk aktivitet, fallskadeprevention, vaccinationer av 
äldre människor och förebyggande av sjukhusinfektioner. Stöd bör ges till informell vård med 
fokus på vård i hemmet och den geriatriska och gerontologiska kompetensen bland anställda i vård 
och omsorg bör höjas. 
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att fortsätta följa och utveckla 
åtgärder utifrån ”Strategi och handlingsplan för ett hälsosamt åldrande WHO 2012-2020” 
samt stärka den geriatriska och gerontologiska kompetensen inom Region Örebro län. 

Regionstyrelsen får följande uppdrag: 
 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkansrådet i dialog med kommunerna se över hur 
Region Örebro län kan stödja och utveckla omsorgen av äldre personer. 

God hälsa och livskvalitet hos äldre baseras på att man kan bevara en hög psykisk, fysisk och 
social aktivitetsnivå. Risken att drabbas av sjukdom ökar ju äldre man blir och därför är 
förebyggande och hälsofrämjande insatser särskilt viktiga för äldres hälsa. För både psykisk och 
fysisk hälsa är rekreation, socialt stöd, boendemiljö, fysisk aktivitet, mental hälsa och goda 
matvanor av mycket stor betydelse. Det är också viktigt att framhålla att de äldres hälsa inte heller 
är jämlik, utan att den påverkas av faktorer som ekonomi, kön och minoritetstillhörighet. 
 
Fallolyckor bland äldre är ett stort folkhälsoproblem. Eftersom antalet äldre fortsätter att öka 
kommer också antalet som skadas att öka. Hos äldre personer står olycksfallen för omkring 75 
procent av samtliga dödsfall till följd av skadehändelser. Fallolyckor är den vanligaste yttre 
orsaken till skada i samtliga åldrar och dominerar särskilt bland de äldre. 
 
Med stigande ålder ökar förekomsten av nästan alla sjukdomar, till exempel hjärtsvikt, stroke, 
diabetes, cancersjukdomar och demens. Ett ökat antal äldre i befolkningen medför att antalet 
individer med flera samtidiga sjukdomar, multisjuka, ökar och därmed ökar också behovet av 
insatser från hälso- och sjukvården. Antalet multisjuka i Örebro län uppskattas till cirka 1 000 
personer. 
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Hälsan hos medborgare med invandrarbakgrund  
Flera studier i Sverige har visat att hälsan hos medborgare med invandrarbakgrund är sämre än hos 
svenskfödda. Migreringen i sig påverkar hälsan genom hög stress och stora personliga och 
socioekonomiska förluster men även svårigheter med språk och kommunikation. 
 
Det pågående projektet med hälso- och kulturkommunikatörer erbjuder ett stöd till såväl hälso- 
och sjukvårdens personal som till enskilda patienter och patientgrupper. Stödet ska vara inriktat på 
att informera om behovet att delta i de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatserna som 
erbjuds i form av mödrahälsovård och barnhälsovård, screening för cancersjukdomar, 
vaccinationer, särskild lagstiftning samt förmedling av kunskap om förlossningsvård och olika 
sjukvårdande behandlingar. 
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla pågående projekt 
med hälsokommunikatörer. 

Sprida kunskap 
En viktig uppgift handlar om ett hälsofrämjande arbete där hälso- och sjukvården behöver stödja 
alla länsinnevånare till att utveckla en egen hälsokompetens. Detta innebär att alla behöver 
kunskap för att fatta goda beslut som leder till hälsa, men det handlar också om att människor även 
ges likvärdiga möjligheter till att fullfölja sina beslut och att påverka sina livsvillkor. Det 
hälsofrämjande arbetet sker i samverkan med myndigheter och kommuner samt med privata och 
idéburna organisationer. Hälso- och sjukvården har här en viktig roll, bland annat som bärare av 
kunskap.  

Förebygga sjukdom 
En annan viktig uppgift för hälso- och sjukvården är det sjukdomsförebyggande arbetet. De flesta 
stora folksjukdomar, såsom hjärt- kärlsjukdomar, stroke, diabetes, KOL och depressioner kan 
förebyggas eller få ett mindre allvarligt förlopp genom att människor utvecklar goda levnadsvanor. 
I de fall där någon redan drabbats av sjukdom är goda levnadsvanor ofta en förutsättning för en 
god vård och behandling. Förbättrade levnadsvanor underlättar läkprocesser och ökar ofta 
patientens livskvalitet. Hälso- och sjukvården måste därför i högre utsträckning fokusera på att 
förebygga sjukdom, som ett mycket viktigt komplement till de insatser som görs i förhållande till 
de som insjuknat. 

Övergripande mål 
• Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 

Inriktningsmål 
1. Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 

 Indikator: Patienter som vårdats i Region Örebro län ha tillfrågats om levnadsvanor och 
livskvalitet. 

o Mått: Förbättrade aktuella värden i Nationella patientenkäten jämfört med 2014.  
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Kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd vård 
Patienter i Region Örebro läns ska erbjudas en vård som har hög kvalitet och uppfyller kraven på 
en god vård. All vård ska ges utifrån den enskilda individens behov och med ett gott personligt 
bemötande. Arbetsformer behöver därför vidareutvecklas så att patienternas synpunkter, 
erfarenheter och idéer fortlöpande tas till vara och används i det kliniska förbättringsarbetet.  
 
Från första januari 2015 stärks patientens ställning genom den nya patientlagen. I patientlagen 
tydliggörs att vårdgivaren ska ge alla patienter möjlighet till delaktighet i den egna vården. Lagen 
förtydligar och utvidgar också kravet på information i vårdens kontakt med patienten. Möjligheten 
att välja planerad öppenvård i andra regioner/landsting utökas.  
När den nya patientlagen träder i kraft kommer patienten själv få välja vårdgivare och fritt kunna 
röra sig mellan olika regioner/landsting. Det innebär att nya patienter kan komma till Region 
Örebro län, men också att Örebro läns invånare kan välja att få vård av någon annan vårdgivare 
som Region Örebro län kommer att bekosta. Patienter och vårdgivare ska i en valsituation ha goda 
skäl att söka sig till Region Örebro län. Ett större patientunderlag är positivt. Det ger ökade 
förutsättningar att fortsätta utveckla en riktigt bra hälso- och sjukvård i Region Örebro län.  
 
Strategin för att möta framtidens utmaningar är tydlig. Det handlar om att vara i framkant både vad 
gäller medicinsk kvalitet, tillgänglighet och ett gott personligt bemötande. Med det följer ett ökat 
fokus på kunskapsstöd, kompetensutveckling samt kvalitets- och förbättringsarbete. Inom Region 
Örebro län finns en organisation för utveckling av kunskapsstyrning. Rådet för medicinsk 
kunskapsstyrning (RMK) tar emot och omsätter kunskapsunderlag, bland annat i form av 
nationella riktlinjer, rapporter från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Öppna 
jämförelser, i praktisk sjukvård. Via Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av 
medicinsk metodik i Region Örebro län (CAMTÖ) finns även verksamhetsnära stöd för att 
utveckla bland annat evidensbaserad medicin och utvärdera befintliga och nya medicinska 
metoder.  

Samordnad förvaltning med patientens fokus   
Sedan första januari 2014 är den nya Hälso- och sjukvårdsförvaltningen etablerad. Målet är att 
skapa en högkvalitativ, jämlik och jämställd hälso- och sjukvård i rätt tid för hela länets 
befolkning. Successivt byggs en sammanhållen organisation med en gemensam ledning. Stora 
delar av arbetet handlar om att på olika sätt förbättra kvalitet och tillgänglighet utifrån patientens 
fokus. Det är en strategi som grundas i att en ökad kvalitet ger en bättre hälso- och sjukvård och 
god kostnadskontroll.  Utgångspunkten i utvecklingsarbetet är att bygga en jämlik och 
högkvalitativ vård i hela länet, förstärka forskning och utbildning samt åstadkomma ett mer 
effektivt utnyttjande av gemensamma resurser. Utifrån utredningarna om närsjukvård och 
gemensam produktionsplanering behöver Region Örebro bygga en stabil och tillgänglig 
bassjukvård, för till exempel barn och de mest sjuka äldre, som ofta är i behov av sjukvård, 
geografiskt nära patienterna. Samtidigt som den geografiskt nära vården utvecklas behövs en 
fortsatt utveckling av annan specialiserad vård. Det ska ske genom kvalitetsutveckling, 
kartläggning och effektivisering av vårdkedjor samt koncentrering av viss vård till något av 
Region Örebro läns tre sjukhus. Det innebär att samtliga tre sjukhus i länet kommer att ha en viktig 
roll i framtida hälso- och sjukvård. Detta är omfattande förändringar av traditionellt etablerade 
strukturer och arbetssätt, som kommer att kräva en väl avvägd balans mellan de båda strategiska 
inriktningarna, men som också det ger förutsättningar för ökad kvalitet och tillgänglighet. 
 
I en utvecklad närsjukvård utgör primärvården basen för hälso- och sjukvården. Nära samarbete 
mellan primärvård och somatisk och psykiatrisk specialiserad vård ger närsjukvården den bredd 
som behövs för hög kvalitet och tillgänglighet för ofta förekommande sjukdomstillstånd.  I 
utvecklingen av närsjukvården är samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i länet 
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avgörande. Utgångspunkten är att patienterna och medborgarna så lite som möjligt ska märka att 
vård och omsorg ges av olika huvudmän. Här måste effektiva patientflöden fortsätta att utvecklas. 
Sedan lång tid tillbaka finns en gemensam plattform etablerad för samverkan i vården av främst de 
äldre. 

Hjälpmedel för delaktighet i samhällslivet   
Centrum för hjälpmedel levererar personliga hjälpmedel till medborgare med rörelse-, 
kommunikations- och kognitionshinder. Det finns förskrivare både inom Region Örebro län och 
länets kommuner som skickar in önskemål om konsultationer utifrån bedömningar av 
patienters/brukares behov. Centrum för hjälpmedel gör behovsanalyser och utprovningar och ger 
utbildning att hantera hjälpmedlen samt utvärdering av de uppsatta målen utifrån 
patientens/brukarens behov. 

 
Centrum för hjälpmedels levererar personliga hjälpmedel som bidrar till att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga i samhällslivet. En del av samhällsdeltagande är att 
kommunicera med omgivningen, att ta del av samhällsinformation och att uppehålla 
sysselsättning. För personer med funktionsnedsättning innebär detta ofta ett behov av alternativa 
och kompletterande kommunikationslösningar. Detta ställer krav på intern kompetens samt 
tillgång till ny teknik som funktionella it-verktyg och it-tjänster.  
 
För att ständigt utvecklas och erbjuda en effektivare vård pågår en utbredd omvärldsbevakning. 
Det handlar om att snabbt ta del av kunskap samt hitta och prova nya hjälpmedel och 
arbetsmetoder. Utvecklingsarbetet har lett till att Centrum för hjälpmedel inom vissa områden 
redan innehar en ledande position, till exempel inom alternativ telefoni. 
 
För att ytterligare effektivisera spridningen av nya hjälpmedel samt öka kunskapen om sortimentet 
är dialogen med brukarorganisationer avgörande. Brukarorganisationerna har även stor påverkan 
på utvecklingen av nya produkter och produktgrupper. Utbildning kring sortiment till förskrivarna 
inom regionen och kommunerna är ytterligare åtgärder som effektiviserar spridningen av 
hjälpmedel i samhället.   
 
Psykiatrisk specialistvård 
Verksamhetsområdet psykiatri har genomfört flera åtgärder för att erbjuda en likvärdig kunskaps- 
och värdebaserad vård som tillgodoser patienters, närståendes och samverkanspartners behov av 
psykiatrisk specialistvård.   
 
Särskilt fokus har lagts på patienter med omfattande insatsbehov kopplat till olika typer av psykisk 
sjukdom samt en allt större grupp barn och unga med psykisk ohälsa. Ökningen märks särskilt för 
barn och unga vuxna och individer med neuropsykiatriska tillstånd som ADHD. Dessutom märks 
en ökning inom missbruksområdet. Här har särskilda satsningar gjorts för att möta behovet och 
arbetsrutiner utarbetats för att säkra vårdprocesser. Detta har bidragit till en positiv utveckling av 
tillgänglighet vid ny vårdbegäran och start av behandling. I detta arbete har samverkan med 
primärvården, kommunerna och brukarorganisationerna ökat förutsättningarna att ge en god vård.  
 
En annan viktig förutsättning för att klara ett allt större uppdrag har varit den omstrukturering som 
skett inom psykiatrins verksamhetsområde. Ledande i det arbetet har varit att utifrån patientens 
behov skapa en likvärdig vård med fokus på insatsnivå efter graden av komplexitet och täthet i 
kontakten. En närhetsprincip gäller för en basal öppenvårdsnivå med hög geografisk tillgänglighet 
i länet i samverkan med primärvård och kommunala aktörer. För patienter med behov av specifika 
insatser erbjuds en mer koncentrerad vård, till exempel specialiserade mottagningar eller 
heldygnsvård med akutmottagning eller slutenvård.   
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Högspecialiserad vård 
Som ett av Sveriges sju universitetslandsting/regioner har Universitetssjukhuset Örebro ett tydligt 
uppdrag att bedriva och utveckla högspecialiserad vård. Den högspecialiserade vården utgör en 
mycket viktig del av Universitetssjukhuset Örebros vårduppdrag, vilket borgar för att patienter i 
hela sjukvårdsregionen får tillgång till avancerad vård av hög kvalitet. Universitetssjukhuset 
Örebro konkurrenskraft inom den högspecialiserade vården stärks genom att patienter och 
remittenter upplever att sjukhuset ger en tillgänglig vård med gott bemötande och hög kvalitet och 
service till rätt kostnad. Ett långsiktigt arbete, där fler verksamheter producerar högspecialiserad 
vård, är en förutsättning för en fortsatt utveckling och medverkar till att stärka 
universitetssjukhusets roll regionalt, nationellt och i vissa fall även internationellt.  
 
Som region med universitetssjukvård finns också behov att fortsätta att utvecklas akademiskt 
genom att skapa goda samarbeten med Örebro universitet. Region Örebro län är tillsammans med 
Örebro universitet i ett viktigt uppbyggnadsskede av både forskning och utbildning, där det finns 
allt att vinna på att stödja varandra i den gemensamma utvecklingen. Tillsammans kan Region 
Örebro län och Örebro universitet utveckla den viktiga universitetssjukvården genom att flytta 
fram kunskapsläget och utveckla ny och efterfrågad kompetens.  
 
Universitetssjukvård har introducerats som ett centralt begrepp för en sjukvård, oavsett vårdnivå 
eller profession, som karaktäriseras av en forsknings- och evidensbaserad medicinsk verksamhet 
kopplat till en aktiv utbildningsmiljö. Forskning och utbildning är därför nödvändigt för både den 
högspecialiserade vården och bassjukvården. Det är viktigt att skapa ett utvecklingsklimat där 
forskningen bidrar till effektiva lösningar och minskad ohälsa. Som landets yngsta 
universitetslandsting/region är forskningsproduktionen lägre än vid övriga 
universitetslandsting/regioner och det finns ambitioner att satsa och utveckla för att öka den 
kliniska forskningen. Den numera samlade forskningsorganisationen står inför uppgiften att öka 
volymen på den kliniska forskningen, med minst bibehållen kvalitet. Det kommer att kräva 
målmedvetna satsningar av såväl forskare som ledning. 

Samverkansnämnden 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion består av de sju landstingen/regionerna i Uppsala län, 
Södermanland, Värmland, Örebro län, Västmanland, Dalarna och Gävleborg, med tillsammans 
drygt två miljoner invånare.  Samverkan i sjukvårdsregionen syftar till att ge dessa invånare en 
likvärdig hälso- och sjukvård oavsett bostadsort. Samverkan leds av samverkansnämnden, ett 
politiskt organ där Region Örebro län har ordförandeposten. Nämndens arbete går ut på att nå 
konsensus samt att ta fram rekommendationer som de enskilda regionerna/landstingen ansvarar för 
att verkställa på hemmaplan. Ett antal tjänstemanna- och professionella grupperingar arbetar på 
uppdrag av nämnden. Dessutom finns i sjukvårdsregionens ett antal gemensamma verksamheter, 
som Regionalt cancercentrum (RCC), Regionalt registercentrum, Regionala forskningsrådet, 
Arbets- och miljömedicinska enheterna och Hornhinnebanken. 
  
Samverkan i sjukvårdsregionen bygger på ett samverkansavtal, som under det närmaste året 
kommer att förnyas för att gälla från den 1 januari 2016. Region Örebro läns ambition i detta 
arbete är att utveckla och stärka samarbetet och samverkan i det regionala hälso- och 
sjukvårdssamarbetet. I dag styrs samarbetet inom den högspecialiserade vården av separata avtal 
mellan de olika regionerna/landstingen och de båda universitetssjukhusen Universitetssjukhuset 
Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala. 



 
  

 31 (128) 

Handlingsplan för cancervård  
De senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med 34 %. Mest anmärkningsvärd är ökningen 
av hudcancer. Varje år får nästan 60 000 personer cancer i Sverige. Sextio procent av dem som 
drabbas av cancer lever tio år efter diagnos. I dag lever drygt 440 000 personer som har eller har 
haft en cancersjukdom.  
 
En stor andel av insjuknandena i cancer skulle kunna förebyggas genom livsstilsändringar. WHO 
bedömer att minst en tredjedel av all cancer orsakas av riskfaktorer som går att åtgärda och att 
primärprevention erbjuder den mest betydelsefulla möjligheten att minska den framtida 
sjukdomsbördan i cancer. 
 
Region Örebro läns folkhälsoprogram är inriktat på livsstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet, 
rökning och alkohol. Dessa insatser är angelägna också för att förebygga cancer. För cancer 
tillkommer dessutom vissa specifika förebyggande insatser, till exempel vaccinering mot humant 
papillomvirus (HPV) liksom insatserna för att få flera kvinnor att delta i mammografiscreening 
och gynekologisk cellprovtagning. 
 
Ett viktigt område inom cancervården är att alla patienter får tillgång till kontaktsjuksköterska. 
Region Örebro län var tidigt ute med att införa kontaktsjuksköterska inom prostata- och 
bröstcancervården och nu fortsätter satsningen. Region Örebro län ska utveckla cancersjukvården 
med kravet att alla cancerpatienter ska få tillgång till en kontaktsjuksköterska och erbjudas en 
individuell vårdplan inkluderande rehabiliteringsplan. Viktigt är också att patientmedverkan finns 
med i vårdprocesser och att cancerrehabilitering ska ges efter behov under hela vårdperioden. 
 
Arbetet med nivåstrukturering av cancervården i länet ska fortsätta, vilket kommer att innebära 
fortsatt omfördelning av arbetsuppgifter mellan de tre sjukhusen. Även när det gäller regional och 
nationell nivåstrukturering kommer Örebro län att beröras. Ett första område där 
Universitetssjukhuset Örebro får ett riksuppdrag är vård av peniscancer, där sjukhuset blir en av 
två enheter i landet som kommer att utföra kirurgiska insatser. 
 
Den regionala cancerplanen för Uppsala-Örebroregionen antogs av Samverkansnämnden i oktober 
2014. Planen innebär att alla regioner/landsting upprättar handlingsplaner som beskriver hur 
arbetet ska ske för att uppnå målen i den regionala planen och den handlingsplan som finns sedan 
tidigare i Region Örebro län ska uppdateras. Centrala områden i planen är patientens ställning, 
nivåstrukturering av cancervården, kompetensförsörjning, forskningssamordning samt prevention 
och tidig diagnostik. En kraftig fokusering på att korta ledtider för utredning och behandlingsstart 
för alla patienter med misstanke om cancer kommer att ske som en del av cancerplanen under de 
närmaste åren. 
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att uppdatera den lokala 
handlingsplanen för cancervård inom Region Örebro län i enlighet med den regionala 
cancerplanen för Uppsala-Örebroregionen. 

Palliativ vård 
Region Örebro län ska säkerställa tillgången till en god och jämlik palliativ vård. Det finns i 
dagsläget brister som rör ojämlikhet i tillgången till palliativ vård. I dag avgörs tillgången i hög 
grad av var man bor, diagnos och ålder. Sämst tillgång har enligt forskning de allra äldsta, 
personer med demenssjukdom och personer i livets slutskede med andra sjukdomar än cancer. 
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En god palliativ vård utgår från den enskilda personens behov, men som också omfattar 
närståendes behov. Några kriterier kan ses som generella för en god palliativ vård, men ha en 
högst individuell laddning. Det kan handla om symtomlindring, självbestämmande, 
upprätthållande av viktiga sociala relationer och att bli sedd, lyssnad till och respekterad. I flera 
vårdvetenskapliga studier beskrivs ett högt prioriterat värde att kunna delta i vardagslivet så länge 
som möjligt. En av de viktigaste uppgifterna för vården är att underlätta för den som ska dö och 
dennes närstående så att de, utifrån sina önskemål, ska kunna leva den återstående tid de har 
tillsammans på ett så bra sätt som möjligt.  
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla tillgången till en 
god och jämlik palliativ vård inom länet. 

Övergripande mål 
• Hälso- och sjukvården är kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd. 

 
Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god 
vård. Vården ska vara kunskapsbaserad, ändamålsenlig, tillgänglig, patientfokuserad, patientsäker, 
jämlik, jämställd, effektiv och samordnad.  Verksamheterna bör därför fokusera på insatser för 
kunskapsstöd, kompetensutveckling samt flödes- och kvalitetsarbete. Områden som bemötande, 
delaktighet och inflytande ska också stärkas. 

Patientsäker vård 
Socialstyrelsen räknar med att drygt 100 000 patienter per år i Sverige drabbas av en undvikbar 
vårdskada. Därför är det av stor vikt att sjukvården arbetar medvetet för att hela tiden öka 
patientsäkerheten. Det innebär att hälso- och sjukvården i alla delar måste arbeta med ett 
systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete så att alla undvikbara vårdskador förhindras. 
Visionen är noll vårdskador och genom aktiviteter inom valda områden ska aktiva insatser 
genomföras för att nå målet: Ingen patient ska skadas eller avlida av undvikbara orsaker i samband 
med vård och behandling. 
 
Patientsäkerhetsarbetet inom Region Örebro län sammanfattas i en årlig Patientsäkerhetsberättelse. 
Av denna framgår hur förvaltningarna systematiskt arbetar för att minimera patientsäkerhetsrisker, 
exempelvis genom risk- och händelseanalyser samt strukturerad journalgranskning. 
 
En viktig del av patientsäkerhetsarbetet är att ta lärdom av de skador som anmäls till 
Patientförsäkringen LÖF, rapporter och återkoppling från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
samt de händelser som blir föremål för Patientnämndens arbete. 

Inriktningsmål 
2. Vården är patientsäker 

 Indikator: Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap 
och evidens.  

o Mått: Verksamheter med indikatorer som har nationellt fastställda målvärden skall 
uppvisa närmande eller resultat i paritet med fastställda målvärdet  

 Indikator: Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och 
riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna.  
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o Mått: Allvarliga avvikelser ska leda till händelseanalys, riskanalys ska utföras vid varje 
betydande förändring.  

Jämlik och jämställd vård 
Av länets befolkningsundersökningar framgår att hälsan varierar beroende på kön, boende, 
socioekonomisk bakgrund och etnicitet. Hälsan är ojämlikt fördelad såväl mellan kommunerna i 
länet som inom kommunerna. Exempel på könsbetingade skillnader är att flickor och kvinnor 
upplever sin hälsa något sämre och har lägre psykiskt välbefinnande än pojkar respektive män. 
Samtidigt har män en något lägre medellivslängd, och det är betydligt fler män än kvinnor som tar 
sitt eget liv. Det finns även stora skillnader i hälsa till exempel vad gäller utbildningsnivå, position 
på arbetsmarknaden, etnisk tillhörighet och sexuell läggning. 
 
Alla, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 
könsöverskridande identitet skall ha tillgång till likvärdiga insatser i vården. Det innebär att 
samtliga verksamheter ständigt måste beakta hur patienter och deras anhöriga bemöts. Vår 
personal skall vara öppen och lyhörd för patienters och anhörigas verkliga behov och inte styrd av 
förutfattade meningar om vad de tänkas behöva. 
 
En viktig jämställdhetsfråga är våld i nära relationer. Det krävs flera olika insatser för att motverka 
mäns våld mot kvinnor och annat våld i nära relation. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 
lika rätt till kroppslig integritet. Alla människor ska kunna leva i frihet från rädsla att utsättas för 
våld och övergrepp. För att nå det målet måste förebyggande arbete och andra åtgärder som riktar 
sig mot både potentiella och konstaterade utövare av våldet stärkas, utvecklas och samordnas med 
skydd, stöd och hjälp till utsatta. Dessa ska erbjudas ett gott och korrekt omhändertagande. 
Insatserna för att bekämpa våldet måste ta sin utgångspunkt i ett rättsligt, socialt, ekonomiskt och 
hälsorelaterat perspektiv, samt ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Med anledning av 
detta har en överenskommelse om samverkan tecknats mellan centrala aktörer i länet. 
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att införa en jämlik 
åldersgräns, 23 år, för pojkar och flickor till ungdomsmottagningen.    

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att införa avgiftsfri hälso- och 
sjukvård i specialist- och öppenvård för personer som är 85 år och äldre från och med den 1 
januari 2015. Detta innebär fri vård för läkarbesök, sjukvårdande behandling inklusive 
provtagning samt jouravgift.   

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att förstärka Asyl- och 
invandrarhälsan för att ge möjlighet till ökat omhändertagande och genomföra fler 
hälsoundersökningar. Nämnden ska även genomföra ett projekt som delfinansieras av 
Länsstyrelsen och som innebär tillsättande av läkarresurser för att genomföra fler 
medicinska bedömningar av arbetsförmåga och behov av rehabilitering.  

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att under 2015 genomföra en 
fördjupad utredning rörande omhändertagande av mäns och kvinnors sexuella hälsa, där 
Urologiska kliniken är involverad. Utredningen ska omfatta en beskrivning av vårdkedjan, 
omvärldsanalys m.m. 
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Patientfokuserad vård  
All vård ska ges utifrån den enskilda individens behov och med ett gott personligt bemötande. 
Arbetsformer behöver därför vidareutvecklas så att patienternas synpunkter, erfarenheter och idéer 
fortlöpande tas till vara och används i det kliniska förbättringsarbetet.  
 
Från 1 januari 2015 stärks patientens ställning genom den nya patientlagen. I patientlagen 
tydliggörs att vårdgivaren ska ge alla patienter möjlighet till delaktighet i den egna vården. 
Möjligheten att välja planerad öppenvård i andra regioner/landsting utökas. Lagen förtydligar och 
utvidgar också kravet på information i vårdens kontakt med patienten.  
 
Vid länets sjukhus finns patientforum och patientcentrum dit patienter kan vända sig med frågor 
eller synpunkter på vården. En viktig del i utvecklingen av patientfokuserad vård är också 
återkoppling av de händelser som blir föremål för Patientnämndens arbete. 
 
Inom cancervården är det väsentligt att alla patienter får tillgång till kontaktsjuksköterska, vilket 
Örebro läns landsting har varit tidigt med att införa. Region Örebro län utvecklar cancersjukvården 
med kravet att alla cancerpatienter ska få tillgång till en kontaktsjuksköterska och erbjudas en 
individuell vårdplan inkluderande rehabiliteringsplan. 
 
Hälso- och sjukvården drivs och utvecklas av många chefer och medarbetare med hög 
yrkeskompetens. För att vård och behandling ska utföras på ett korrekt och säkert sätt krävs både 
teoretisk och praktisk kompetensutveckling. Praktiska kunskaper kräver kontinuerlig träning av 
olika färdigheter som krävs i patientarbetet. Alla personalkategorier behöver också upprätthålla 
och utveckla sin kompetens genom att följa det aktuella kunskapsläget och tillämpa bästa möjliga 
evidens. Det är i kombinationen av hög teoretisk kunskap och goda praktiska färdigheter som 
verksamheten uppnår en sammantaget hög klinisk kompetens. 

Inriktningsmål 
3. Vården är patientfokuserad 

 Indikator: Region Örebro län ska vara en av de regioner/ landsting i landet som har 
högst patientnöjdhet (PUK, patientupplevd kvalitet) gällande delaktighet, information 
och tillgänglighet till hälso- och sjukvård.  

o Mått: Patientupplevd kvalitet (PUK) index 95 i Nationell patientenkät. 
o Mått: Alla cancerpatienter har tillgång till en kontaktsjuksköterska och erbjuds en 

individuell vårdplan inkluderande rehabiliteringsplan. 

Effektiv hälso- och sjukvård 
Med effektiv hälso- och sjukvård avses att befintliga resurser utnyttjas på bästa sätt för att på ett 
kostnadseffektivt sätt uppnå uppsatta kvalitets- och tillgänglighetsmål. En ny samlad hälso- och 
sjukvårdsförvaltning ger goda möjligheter till att med regionens samlade resurser öka vårdkvalitet 
och bedriva en sjukvård, som inte begränsas av organisationsgränser. Ett exempel på kommande 
förbättring är att sjukhusen, psykiatrin och primärvården i högre utsträckning samordnat ska ta ett 
helhetsansvar för vanliga vårdinsatser som patienten behöver ofta och nära, så kallad närsjukvård. 
Verksamheterna i närsjukvården har tillsammans med länets kommuner det gemensamma 
uppdraget att ge en ändamålsenlig, högkvalitativ och tillgänglig vård i patientens närhet.  Detta 
kräver goda och effektiva patientflöden som levererar bästa möjliga vård utan onödig väntan för 
patienten. 
 
Byggnadsförnyelsen av Universitetssjukhuset Örebro, benämnd etapp 2, tillsammans med 
investeringar på lasaretten i Karlskoga och Lindesberg samt inom primärvården är stora pågående 
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strategiska satsningar inom Region Örebro län. Det är framtidsinriktad förnyelse för länets 
invånare som ska bidra till att målen inom hälso- och sjukvårdsområdet nås, både för bassjukvård 
och den högspecialiserade vården. Den nya byggnaden för högspecialitetsvård, H-huset, vid 
Universitetssjukhuset Örebro beräknas stå klar år 2020. 

Hög kvalitet  
Effektiv vård betyder även att hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet i förhållande till de 
resurser som används. Exempelvis kan nya behandlingsmetoder med väsentlig inverkan på 
sjukdomsförlopp medföra ökade läkemedelskostnader eller användning av dyra metoder, men 
samtidigt stora vinster för patienter och samhälle. Produktivitet handlar om kvantitet. All 
produktion måste kombineras med hög kvalitet för att uppnå bästa möjliga effektivitet. Hälso- och 
sjukvården inom Region Örebro län ska utvecklas mot hög kvalitet där patienten erbjuds rätt insats 
i rätt tid. 
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utreda hur introduceringen 
av nya dyra läkemedel, medicinteknisk utrustning och kliniska metoder kan effektiviseras.  

Inriktningsmål 
4. Vården är effektiv med fokus på hög kvalitet.  

 Indikator: Genom effektiva och högkvalitativa vårdkedjor skapas ökat värde för hälso- 
och sjukvårdens patienter.  

o Mått: Ökat antal kartlagda och effektiviserade vårdkedjor. Varje område inom hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen skall ha minst en kartlagd och effektiviserad vårdkedja som 
sträcker sig över flera verksamhetsgränser vid utgången av 2015. 

Tillgänglighet 
Tillgänglighet är en mycket viktig kvalitetsfråga för hälso- och sjukvården, och som är beroende 
av hög effektivitet. Det är viktigt att hela kedjan från första kontakt till rätt vård i rätt tid fungerar 
väl så att patienten utifrån sina personliga behov har lätt att nå vården. Utveckling av e-tjänster 
förenklar kontaktvägar och underlättar uträttande av olika typer av ärenden via internet. Men 
hälso- och sjukvården måste också intensifiera arbetet för att åstadkomma enkla och trygga vägar 
till personlig kontakt och korta väntetider till såväl besök, undersökningar som olika behandlingar. 
 
Den nationella vårdgarantin sätter gränser för acceptabel väntetid till olika vårdåtgärder. Patienten 
ska ha rätt att samma dag få kontakt med primärvården och om behov finns erbjudas ett läkarbesök 
inom 7 dagar. Till besök och åtgärder inom den specialiserade vården är längsta väntetid enligt 
vårdgarantin 90 dagar vardera. För barn- och ungdomspsykiatrin gäller bedömning inom högst 30 
dagar och därefter beslutad fördjupad utredning eller behandling inom högst 30 dagar. För 
planerade återbesök finns inga regler i den nationella vårdgarantin. 
 
Hur lång väntetid som är rimlig avgörs av patientens sjukdom och tillstånd. I många fall är de av 
vårdgarantin stipulerade väntetiderna alldeles för långa, medan det finns tillstånd där en viss 
väntetid är acceptabel. Särskild vikt måste fästas vid eventuella undanträngningseffekter så att 
återbesök vid kronisk sjukdom inte får stå tillbaka för nybesök för mindre allvarliga tillstånd. För 
primärvården finns ett särskilt fokus på kontinuitet i vårdkontakterna, inte minst för kroniskt sjuka 
och äldre. 
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Region Örebro län följer kontinuerligt upp väntetider till nybesök och behandling samt även för 
återbesök och väntetider på akutmottagningarna. Primärvårdens väntetider rapporteras varje 
månad enligt Krav och kvalitetsboken. 
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att formulera mål för 
verksamhetens tillgänglighet i förhållande till patienternas behov. 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla samarbetet med 
Landstinget i Värmland runt ambulanshelikopterverksamheten.    

Inriktningsmål 
5. Vården är tillgänglig och ska ges efter behov. 

 Indikator: Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med 2014.  
o Mått: Andelen patienter som får nybesök på mottagning alternativt operation/behandling 

inom 60 dagar skall öka 2015 jämfört med motsvarande månader 2014. 
o Mått: Telefontillgängligheten och tillgängligheten till första läkarbesök inom 

primärvården ska öka.  

 Indikator: Tillgängligheten inom cancersjukvården ska öka.  
o Mått: Tid från fastställd cancerdiagnos till behandling ska uppgå till max 4 veckor. 

Högspecialiserad vård 
Med god kvalitet, närhet och god tillgänglighet bidrar den högspecialiserade vården vid 
Universitetssjukhuset Örebro till en mycket god vård för länets och sjukvårdsregionens invånare. 
Den högspecialiserade vården är en mycket viktig del i universitetssjukhusets uppdrag, och som 
också bidrar till hög regional attraktivitet och utvecklingskraft. Värdet av den högspecialiserade 
vården betingar ett högt ekonomiskt värde, under de senaste åren ca 600 miljoner per år, och upp 
emot ett tusental tjänster med mycket hög kompetensprofil är direkt eller indirekt beroende av 
Universitetssjukhuset Örebros uppdrag att producera högspecialiserad vård. 
 
Universitetssjukhuset Örebro ska ses som en självklar regional och nationell samarbetspartner 
inom den högspecialiserade vården. I tidigare kundrelationsundersökningar i Uppsala-Örebro 
sjukvårdsregion får Universitetssjukhuset Örebro högsta betyg av remittenterna vad gäller kvalitet, 
kompetens och regionalt samarbete. 
 
Utifrån målsättningen om att värdet av den högspecialiserade vården ska öka förutsätts en fortsatt 
utveckling med hög kvalitet och tillgänglighet, god kostnadskontroll, utveckling och utvärdering 
av nya metoder samt kompetens- och forskningssamarbeten med remitterande sjukhus.  
 
Regionstyrelsen får följande uppdrag: 
 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera ett direktiv till nämnden för hälsa, vård och 
klinisk forskning om att upprätta ett långsiktigt program för att stärka den 
högspecialiserade vårdens utveckling inom befintliga excellensområden och utveckling av 
nya verksamheter. 

Inriktningsmål 
6. Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig  
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 Indikator: Den högspecialiserade vården utvecklas jämfört med 2014.  
o Mått: Den sålda vården ökar 2015 jämfört med 2014. 
o Mått: Nya högspecialiserade verksamheter etableras under 2015 

Forskning och utbildning 

Forskning och klinisk utveckling 
Klinisk forskning är nödvändig för att bedriva och utveckla såväl högspecialiserad sjukvård som 
bassjukvård och sjukdomsförebyggande insatser. Klinisk forskning skapar dessutom 
förutsättningar för medicinska innovationer och möjligheter till regional utveckling. En 
forskningsanknytning av universitetsutbildningar är också en förutsättning för god 
utbildningskvalitet. 
 
Forskningsverksamheten inom Region Örebro län är väletablerad och, i samverkan med Örebro 
universitet, under starkt utveckling. Genom den gemensamma satsningen på att etablera 
läkarutbildning vid lärosätet tillkommer också nya möjligheter och utmaningar. I och med att 
Region Örebro län från och med 2015 är en avtalspart i det nationella ALF, avtalet för statlig 
finansiering av forskning knuten till läkarutbildningen, stärks resurserna för klinisk forskning och 
utbildning.  
 
Regionstyrelsen får följande uppdrag: 
 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera ett direktiv till nämnden för hälsa, vård och 
klinisk forskning om ett långsiktigt program för att stärka forskning och utveckling inom 
befintliga excellensområden och utveckling av nya områden.  

Utveckling av universitetssjukvården 
Region Örebro län har ett särskilt uppdrag att bedriva universitetssjukvård. I uppdraget ska 
högkvalitativ forskning och utbildning bedrivas för att utveckla det medicinska 
vetenskapsområdet, och därmed också hälso- och sjukvården och den kompetens som den kliniska 
verksamheten är beroende av. 
 
Det är utifrån universitetssjukvårdens kvalitet som landets universitetslandsting/regioner kommer 
att granskas och finansieras i de fortsatta ALF-avtalen. För att framgångsrikt säkra en fortsatt 
positiv utveckling av universitetssjukvården krävs en målmedveten satsning på att stärka 
forskningskompetens, öka forskningsvolymer med hög vetenskaplig kvalitet och vidareutveckla 
undervisningskvalitet. Hälso- och sjukvården i Region Örebro län behöver därför i stora delar av 
verksamheterna, på ett bredare plan, erbjuda akademiska miljöer på universitetsjukvårdsnivå. 

Evidensbasering av universitetssjukvården 
Universitetssjukvård innebär också att evidensbaserad hälso- och sjukvård ska utvecklas genom 
fortlöpande utvärdering av egna och andras forskningsresultat, omsätta dessa till praktisk vård och 
kontinuerligt utvärdera etablerade och nya metoder. Universitetssjukvården kan därmed innefatta 
såväl universitetssjukhusets avancerade och investeringstunga högspecialiserade vård och som 
regionens bassjukvård.  För att utveckla universitetssjukvården behöver därför arbetet med 
evidensbasering fördjupas och breddas. 
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Ökad extern finansiering 
Forskningens möjligheter till att erhålla extern finansiering måste stärkas. Regionala 
forskningsrådet, särskilda medel för klinisk behandlingsforskning samt nationella fonder och 
Vetenskapsrådet är forskningsfinansiärer av strategisk betydelse. Här krävs att fler forskare är 
aktiva i att med högkvalitativa ansökningar om anslag möjliggöra en ökad extern finansiering. 
Därtill behövs också en fortsatt god samverkan med farmakaindustrin inom ramen för kliniska 
prövningar som är av betydelse för att erbjuda god vård i utvecklingsfronten. Detta ses som 
avgörande för fortsatt akademisk utveckling och konkurrenskraft i Region Örebro län. 

Utbildning – en förutsättning för fortsatt utveckling 
En hög kvalitet, adekvat volym och bredd på all akademisk vårdutbildning är en förutsättning för 
att långsiktigt säkra en kunskapsstyrd, högkvalitativ och jämlik vård för regionens medborgare. 
 
En nära samverkan med Örebro universitet för att vidareutveckla forskningsanknytning och 
utbildningskvalitet av alla utbildningar är prioriterat. En välfungerande och pedagogiskt 
kvalitetssäkrad verksamhetsförlagd utbildning är en viktig del av denna samverkan.  
 
Den verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) omfattning och innehåll regleras i avtal med 
Örebro universitet och andra högskolor. I Region Örebro län görs under ett år cirka 14 000 så 
kallade VFU-veckor. Cirka 25 kliniska adjunkter är adjungerade vid Örebro universitet och 
anställda i Region Örebro län för att kvalitetssäkra utbildningarna.  
 
Att handleda studenter och praktikanter är en naturlig del i uppdraget som anställd i Region Örebro 
län. Utbildningsuppdraget är därför en naturlig och integrerad del i verksamhetsuppdraget. 
Utbildning av AT-läkare och ST-läkare i Region Örebro län är en strategisk åtgärd för att på lång 
sikt säkerställa kompetensförsörjningen av dessa yrkeskategorier. Inom hälso- och sjukvårdens 
verksamheter finns idag cirka 80 AT-läkare (rekrytering cirka 40 AT-läkare per år) under 
utbildning och cirka 250 ST-läkare. En målsättning är att antalet ST-läkare inom primärvården 
ökar. 

Övergripande mål: 
• Den forskning som bedrivs ska genomföras i syfte att ge patienterna bästa möjliga vård och 

omsorg och den är klinisk och patientnära med hög relevans för Region Örebro län, 
patienterna och regionen. 

Inriktningsmål 
7. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ 

 Indikator: I Region Örebro län finns en gemensam uppfattning av begreppet 
universitetssjukvård.  

o Mått: Under 2015 ska kriterier för universitetssjukvård och forskningskvalitet i Region 
Örebro län definieras. 

 Indikator: Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län fortsätter att stärkas. 
o Mått: Ökat antal vetenskapliga publikationer (375/år), antal disputationer (15/år), ökat 

antal docentkompetenta medarbetare (60 medarbetare) samt extern finansiering (35 
mnkr/år), jämfört med 2014. 

 Indikator: Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbättrats jämfört 
med 2014. 

o Mått: Förbättrat utfall inom AT-rankning jämfört med föregående år.  



 
  

 39 (128) 

 Indikator: Antalet ST läkare inom allmänmedicin ska öka under 2015. 
o Mått: Antal ST läkare inom allmän medicin ska öka under 2015 jämfört med 2014 (66 st 

i november 2014) 
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eHälsa 

eHälsa – användningen av it för bättre hälsa 
eHälsa handlar om att använda it och moderna kommunikationslösningar för att förbättra 
folkhälsan, hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. 
 
Region Örebro län arbetar enligt den Nationella eHälso strategin, ”Nationell eHälso- strategin för 
tillgänglig och säker information inom vård- och omsorg”, med framtagen handlingsplan 
”Handlingsplan 2013-2018 landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet”. 
Strategin handlar om hur framtidens vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med 
hjälp av e-tjänster. Fokus är på införandet, användningen och nyttan av tekniken. Så kallade e-
tjänster är nu en naturlig del i hälso- och sjukvården och socialtjänstens verksamhetsutveckling. 
Det tidigare tunga fokus på teknik, it-lösningar och infrastruktur lämnas och istället riktas 
strålkastarna mot nyttan för invånare och verksamheter. På så sätt understryks att begreppet eHälsa 
innefattar så mycket mer och ska vara till gagn för individen. 

Samverkan 
Hälso- och sjukvård och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i 
samhället, och behovet av en välfungerande informationsförsörjning mellan olika aktörer är helt 
avgörande för att säkerställa koordinerade insatser oberoende av huvudmannaskap.  
Forskningen pekar på att it-stöd kommer att vara en av de viktigaste förutsättningarna för att hälso- 
och sjukvården och socialtjänsten ska kunna klara av de demografiska utmaningar som samhället 
står inför de kommande decennierna. 
 
Region Örebro län samverkar med kommunerna inom ett regionalt program för eHälsa som 
uppdateras och anpassas utifrån den nationella eHälsostrategin och de nationellt framtagna 
handlingsplanerna. Samarbetet är framgångsrikt och fördjupas och breddas successivt med 
gemensam styrning och systemförvaltning 2015. Örebro universitet har 2014 tillsatt en 
professorstjänst inom eHälsa. Den nya professuren ska knyta ihop forskning inom eHälsoområdet 
med den snabba utvecklingen inom it. En konkretisering av samarbetsformerna pågår mellan 
Region Örebro län och Örebro universitetets eHälsogrupp där arbetet med framtidens 
vårdinformationssystem är prioriterat 2015. 

Utveckling 
Region Örebro län har arbetat med olika typer av e-tjänster inom 1177.se/Mina vårdkontakter och 
Nationell patientöversikt. Det har lagt grunden till att Örebro län har högst andel länsinnevånare i 
Sverige som är anslutna till Mina vårdkontakter och att tandvård, kommuner och samverkande 
regioner/landsting kan nå journalinformation inom sammanhållen journalföring. 
 
Region Örebro län förbereder och ingår i det nationella arbetet med en nationell portal för invånare 
och vårdgivare inom projektet ” Journal och läkemedel” som ersätter nuvarande Nationell 
patientöversikt och Journal på nätet. 
 
Inför 2015 lyfts det regionala arbetet med 1177 Vårdguiden in mer tydligt som en del av eHälsa 
inom Region Örebro län. Ett projekt med syfte att marknadsföra och utveckla de lokala tilläggen 
inom tjänsterna Kontaktkort, Hitta och jämför vård och patientinformation på 1177.se 
(sjukvårdsrådgivningen på nätet) och UMO.se (ungdomsmottagningen på nätet) startar. 
 
Regionstyrelsen får följande uppdrag: 
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• Regionstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att stärka förvaltningsuppdraget och 

fortsatt utveckla tjänster inom e-Hälsa. 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att erbjuda utbildningar till personal inom hälso- och 
sjukvård och socialtjänst så att de har tillgång till it-stöd som underlättar det dagliga 
arbetet, garanterar patientsäkerheten och ger dem tillgång till informationen via de 
nationella e-tjänsterna för Journal och läkemedel. 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett underlag som redovisar krav på framtidens 
vårdinformationssystem  

Övergripande mål 
• Synliga och konkreta förbättringar inom eHälsa för tre huvudsakliga målgrupper: 

individerna, personalen och beslutsfattarna. 

Inriktningsmål 
8. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad 

information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen 
vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via Internet för att få 
service, rådgivning och hjälp till egenvård. 

 Indikator: Andel av länsinvånarna som känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och 
sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. 

o Mått: Minst 70 procent 

 Indikator: Andel av länsinvånarna som är delaktiga i den egna vården via e-tjänsterna på 
1177.se/ Mina vårdkontakter. 

o Mått: 40 procent 

 Indikator: Andel av berörda vårdverksamheter som finns anslutna till Hitta och jämför 
vård på 1177.se. 

o Mått: 100 procent 
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Tandvård  

Region Örebro läns ansvar 
Region Örebro län ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom Örebro län och även 
de som stadigvarande vistas inom länet. Även i övrigt ska Region Örebro län verka för en god 
tandhälsa hos befolkningen. Tandvårdslagen beskriver Region Örebro läns ansvar för tandvård. 
 
Planering av tandvård ska ske med utgångspunkt från befolkningens behov. Det ska finnas 
tillräckliga resurser för patienter med särskilda behov av tandvårdsinsatser och att patientgrupper 
med behov av särskilt stöd erbjuds tandvård. I planeringen ingår även den tandvård som erbjuds av 
annan vårdgivare än Region Örebro län. Samverkan sker med samhällsorgan, organisationer och 
enskilda vid planeringen och utvecklingen av tandvård samt även samverkan i tandvårdsfrågor 
som berör flera landsting/regioner. 
 
Den tandvård som Region Örebro län bedriver kallas folktandvård. Region Örebro län har ett 
särskilt ansvar att alla barn och ungdomar, till och med det år de fyller 19 år, får en avgiftsfri, 
regelbunden och fullständig tandvård. Alla barn och ungdomar har från och med två års ålder 
möjlighet att välja vårdgivare, Folktandvården eller privat vårdgivare, för den regelbundna 
tandvården. Region Örebro län har även ett särskilt ansvar att erbjuda specialisttandvård för barn, 
ungdomar och vuxna. Den bedrivs vid Folktandvårdens specialistkliniker. Där finns samtliga 
tandvårdens specialiteter representerade, förutom käkkirurgi som finns i Universitetssjukhuset 
Örebros organisation.  
 
De särskilda tandvårdsstöd, som är riktade till vuxna med särskilda behov, är också Region Örebro 
läns ansvar och som bland annat innebär att ge ekonomiskt stöd för tandvård.  

Förändrad demografi 
Demografin förändras, i de flesta kommunerna i länet minskar befolkningen och åldersstrukturen 
får en större tyngdpunkt mot äldre. Vårdutbudet ska planeras och anpassas till befolkningens 
nuvarande och kommande demografi, krav och behov. I syfte att främja tandhälsans utveckling 
allokeras resurserna efter behovet i hela Örebro län. 

Jämlik tandvård och tandhälsa 
Sverige har generellt en hög välfärd och en god tandhälsa samtidigt som det finns sociala 
skillnader. För att erbjuda alla invånare bästa möjliga tandvård behövs krafttag för att öka 
jämlikheten och jämställdheten i samhället. En låg utbildningsnivå och brist på arbete är 
riskfaktorer för sämre tandhälsa och en kombination av svag ekonomi och andra faktorer, såsom 
funktionsnedsättning eller minoritetsbakgrund, ökar hälsoriskerna ytterligare. Det är viktigt i mötet 
med invånarna att ha en multikulturell kompetens och förståelse.  

Folktandvårdens särskilda ansvar  
Folktandvården har ett särskilt uppdrag och ansvar enligt tandvårdslagen. Tandvårdsbehandling 
ska ges till de barn som inte valt vårdgivare och se till att alla barn kan få regelbunden och 
fullständig vård, även de som av olika skäl primärt uteblir från behandling.  
 
På samma sätt har Folktandvården ett särskilt ansvar att erbjuda tandvård för personer som har ett 
särskilt tandvårdsstöd som inte väljer behandlare eller har annan behandlare.  
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Det särskilda ansvaret för specialisttandvården innebär att en god tandvård som är tillgänglig ska 
erbjudas alla patienter som remitteras och inte kan få vården hos allmäntandläkare.  
 
Folktandvården har ansvar att erbjuda en god tandvård till vuxna patienter som söker 
allmäntandvård i Folktandvården.  
 
Slutligen har Folktandvården ett ansvar för att alla som söker tandvård på grund av akuta besvär 
erhåller behandling inom rimlig tid. 

Prioriterade områden för tandvård  
Ungas tandhälsa 
Barn i socioekonomiskt svaga områden har en sämre munhälsa med ett mindre utnyttjande av 
tandvård. Särskilda insatser ska även i fortsättningen riktas till dessa individer och ytterligare 
förstärkas. Arbetet för att få alla barn att komma till tandvårdsbehandling ska intensifieras. 
 
Munhälsa är en del av den allmänna hälsan och bidrar till fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande med upplevda och fullgoda funktioner i relation till individens förutsättningar samt 
frånvaro av sjukdom i munnen. Av munsjukdomarna är karies den mest frekventa. Karies skapar 
omedelbara problem för barn och ungdomar men även framtida problem som vuxen. Ju fler skador 
som individen samlar på sig desto större är risken för både följdskador och ny sjukdom. Eftersom 
karies är en utbredd folksjukdom så finns här stora vinster, såväl ekonomiska som personliga att 
göra. Mindre än hälften av alla barn och ungdomar har idag synliga tecken på karies, det vill säga 
fyllningar eller ”hål” i sina tänder. Andelen barn och ungdomar med påbörjade kariesangrepp är 
dock mycket större. 
 
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att uppmärksamma de barn och ungdomar som fortfarande har 
en omfattande kariesproblematik. Ofta är det samma grupper som återfinns i andra medicinska och 
sociala riskgrupper och där ett brett samarbete mellan olika aktörer och professioner är nödvändigt 
för att kunna utjämna dessa hälsoskillnader. Det finns ett tydligt samband mellan karies och 
socioekonomi. En tidigare genomförd studie i Örebro län påvisade att barn i socioekonomiskt 
missgynnade områden hade fyra gånger mer karies än barn från socioekonomiskt gynnade 
områden. 
 
Äldres munhälsa 
Äldres munhälsa är fortfarande ofta mindre god och inte minst så kallade sköra äldre väljer att 
avstå besök i tandvården. Folktandvårdens kompetenscentrum för äldres munhälsa har påbörjat 
arbete med insatser för att förbättra situationen och ytterligare åtgärder ska genomföras. 
 
Åldrandet har tidigare varit synonymt med tandlöshet och proteser. Dagens äldre behåller egna 
tänder högre upp i åldrarna. I Örebro län uppger sig 6,6 procent av 80- åringarna vara helt 
tandlösa, medan motsvarande andel för 70-åringarna är 2,9 procent (2012). Majoriteten har många 
tänder kvar, men tänderna har ofta restaurerats med fyllningar, kronor och broar. Detta innebär ett 
konstant vårdbehov för att underhålla och reparera tidigare åtgärdade skador. Detta blir speciellt 
märkbart när individens egen förmåga börjar svikta och andra livspåverkande hälsohot uppstår.  
 
Allt mer forskning visar på hur starka samband som finns mellan munhälsa och allmän hälsa. 
WHO uppmanar också vårdgivare att integrera oral hälsorelaterad livskvalitet som begrepp i sitt 
dagliga arbete för att förbättra resultatet av sina tjänster. Om inte detta sker kan morgondagens 
äldre bli en mycket resurskrävande grupp både när det gäller tandvårdande insatser, ekonomi och 
professionella kunskaper. 
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Denna grupp av äldre individer med sviktande egenförmåga riskerar att tappas bort av såväl hälso- 
och sjukvård som av tandvården och måste uppmärksammas innan de stora tandvårdsproblemen 
uppstår. Ett kompetenscenter för äldre tandvård kan vara en viktig aktör för att bearbeta den 
problematik som finns rörande äldretandvård och stödja behandlare i kontakt med dessa patienter. 
Efter beslut i Landstingsstyrelsen 2012 har Folktandvården under 2013 startat upp ett sådant 
center. Centret ska vara en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör äldres munhälsa. 
Inriktningen ska vara kliniskt arbete, utbildning och forskning. 

Hälsofrämjande och förebyggande tandvård 
Folktandvården ska bidra till en förbättrad munhälsa hos länets innevånare både genom rena 
vårdinsatser såväl som hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folktandvården skall i allt 
agerande, inom och utanför klinikerna, arbeta för att förhindra undvikbar tandsjukdom. 
Folktandvården ska bedriva ett förbyggande och hälsofrämjande arbete i samarbete med andra 
samhällsaktörer med speciellt hänsyn tagen till socioekonomiskt svaga grupper. 

Övergripande mål 
• Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 

Hälsofrämjande tandvård 
Hälsofrämjande tandvård innebär att aktivt bidra till en förbättring av folkhälsan. Ett 
tvärprofessionellt arbete ska bedrivas, där samhällets goda krafter arbetar mot samma mål. 

Inriktningsmål  
9. Tandvården är hälsofrämjande och förebyggande 

 Indikator: Tandvården bidrar med professionell kompetens i hälsofrämjande arbete. 
o Mått: De samarbetsinsatser som gjorts redovisas i särskild överenskommelse med 

Folktandvården. 

 Indikator: Den förebyggande tandvården i skolorna ska stärkas, särskilt i områden där 
behoven är som störst. 

o Mått: Följs upp och redovisas i särskild överenskommelse med Folktandvården. 

 Indikator: Äldres tandhälsa ska förbättras bland annat med regelbundna munhälsosamtal 
med tandläkare eller tandhygienist. 

o Mått: Alla patienter över 75 år ska erbjudas ett munhälsosamtal 

Folkhälsoinsatser med hänsyn till socioekonomiska skillnader 
Insatser ska riktas med särskild omsorg för barn och ungdomar inom områden med svag 
socioekonomi.  
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla metoder för att 
styra tandvårdsresurser, särskilt till barn, i socioekonomiskt svaga områden. 

Folkhälsoinsatser med hänsyn till demografi  
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Speciella insatser ska riktas mot barn och ungdomar samt äldre med speciellt fokus på gruppen 
sköra äldre. Andelen äldre i samhället ökar. Denna grupp har i allt större utsträckning egna tänder 
och avancerade ersättningar som är egenvårdskrävande. Andelen med avtagbara ersättningar blir 
allt färre. När individens egen förmåga till egenvård försämras måste tandvården bli 
uppmärksammad, för att kunna bidra till att den äldre individen ges möjligheter till hjälp med sin 
egenvård. 
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att fortsätta utveckla Kunskaps 
Centrum för Äldretandvård (KCÄM)  

Vården ska erbjudas med skydd för individen mot oförutsedda kostnader 
Frisktandvården innebär att individen erbjuds all bastandvård till fast pris. Studier visar att 
Frisktandvårdsabonnemang har positiv effekt på individens munhälsa. Frisktandvård ska erbjudas 
alla vuxna patienter. 
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att öka antalet 
frisktandvårdsabonnemang inom folktandvården. 

Folktandvårdens verksamhet 

God, säker och jämlik vård 
Målet för tandvården är en god munhälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården 
ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 
Inom tandvården skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och 
säkras. Tandvården skall ledas och organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god 
vårdkvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. 

Forskning och utbildning 
Folktandvården bedriver forskningsverksamhet och utbildning av specialister inom flertalet 
odontologiska specialistområden. Region Örebro län är en universitetsregion med tydlig inriktning 
mot vårdutbildningar. Folktandvårdens akademiska kompetens är viktig att behålla och också 
utöka.  
 
Folktandvården ska fortsätta utvecklas för att behålla positionen som nationellt utbildningscentra 
inom tandvården i Sverige genom att stimulera ökad utbildningsverksamhet inom tandvårdens 
område. Specialistutbildningen har målsättningen att utbilda inom samtliga specialiteter och att 
medverka till kompetenshöjning av tandvårdspersonal i såväl närregionen, som övriga landet. 

Ny kunskap 
Folktandvården följer noggrant den tekniska utvecklingen inom tandvården och bidrar till att 
utveckla ny kunskap. Folktandvården bedriver vården patientsäkert och i enlighet med tillgänglig 
evidens som till exempel Nationella riktlinjer. Detta kräver en intensiv omvärldsbevakning inom 
odontologins kunskapsområde. 
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Folktandvården samarbetar med Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av 
medicinsk metodik i Region Örebro län (CAMTÖ) om ett med hälso-och sjukvården kongruent 
sätt att hantera rapporter från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), som rör 
tandvård. Folktandvården följer också kunskapsutvecklingen inom hälso-och sjukvården via 
representation i Rådet för medicinsk kunskapsstyrning (RMK). 

Övergripande mål 
• Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd.  

Patientsäker tandvård 
Tandvården är kunskapsbaserad och ändamålsenlig och skall bedrivas enligt bästa tillgängliga 
evidens vilket innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och ska 
utformas för att möta patientens individuella behov på bästa möjliga sätt. Det innebär också att 
tillgängliga resurser används på bästa sätt.  
 
Genom ett aktivt riskförebyggande arbete ska vårdskador förhindras. Folktandvården ska bedriva 
ett systematiskt säkerhets- och kvalitetsarbete med hög delaktighet från personal och patienter. 
Alla avvikelser ska följas upp och utredas och därefter tillvaratas i Folktandvårdens 
kvalitetsarbete. 

Inriktningsmål  
10. Tandvården är patientsäker 

 Indikator: Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och 
evidens. 

o Mått: Folktandvården redovisar antalet nya och reviderade riktlinjer som tillkommit 
under året.  

 Indikator: Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och 
riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna. 

o Mått: Antalet rapporterade avvikelser, händelseanalyser och Lex Maria-rapporter som 
handlagds under året redovisas. Folktandvården redogör för hur dessa spridits i 
verksamheten.  

Patientfokuserad tandvård 
Tandvården ska bedrivas med patientens fokus. Det innebär att vården ges med respekt och 
lyhördhet för individens specifika behov samt att patientens förväntningar och värderingar vägs in 
i de kliniska besluten. Omhändertagande ska ske med iakttagande av varje patient som individ 
oberoende av kulturell bakgrund, funktionsnedsättning, ålder, kön, eller sexuell läggning. 

Inriktningsmål  
11. Tandvården är patientfokuserad 

 Indikator: Folktandvårdens patienter ska uppleva sig personligt emottagna och att 
hänsyn tagits till deras önskemål kring behandlingen.  

o Mått: Goda resultat i patientenkäter. Mål:100% av Folktandvårdens patienterna ska 
uppleva sig väl omhändertagna . Folktandvården redovisar resultaten av de enkäter till 
patienter som genomförts under året.  
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Effektiv tandvård 
En allt större del av tandvårdens patienter uppvisar en mycket god munhälsa. Detta måste tas 
hänsyn till i ledning och planering av vården. Tandvården ska utformas och ges i samverkan 
mellan vårdens aktörer och patienten, baserat på tillståndets svårighetsgrad och 
kostnadseffektiviteten för åtgärderna.  

Inriktningsmål  
12. Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet 

 Indikator: Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för 
Folktandvårdens patienter  

o Mått: Antal kartlagda och effektiviserade processer. Minst fyra av Folktandvårdens 
viktigaste vårdprocesser ska finnas kartlagda.   

Jämlik och jämställd tandvård 
Vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla. Det ska ske utan hänsyn till 
geografiska, ekonomiska, religiösa eller kulturella hinder. Omotiverade genusskillnader skall inte 
förekomma 
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
sänkt taxa för ungdomar upp till 25 år, med beaktande av den nationella översynen 
avseende fri tandvårdsundersökning för ungdomar upp till 25 år samt Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets översyn av ändringar i tandvårdsstödet.  

Inriktningsmål  
13. Tandvården är jämlik och jämställd 

 Indikator: Genom en individuell riskbedömning av varje patient kan vårdinsatsen 
individanpassas. 

o Mått: Andel riskgrupperade patienter av totala antalet patienter. Mål: 100% av 
Folktandvårdens patienter är riskgrupperade. 

 Indikator: Andelen riskgrupperade patienter fördelade på kön. 
o Mått: Fördelningen av andelen riskgrupperade patienter mellan män och kvinnor. 

Tillgänglig tandvård  
Tandvården ska ges till patienten inom överenskommen tid. Klinikerna ska ha god geografisk 
tillgänglighet och patientanpassade öppettider. Telefontillgängligheten ska vara god. 

Inriktningsmål  
14. Tandvården är tillgänglig 

 Indikator: Tillgängligheten till vården ska vara fortsatt god. 
o Mått: Väntetider per specialitet och antal patienter i kö per specialitet. Mål: Inga 

väntetider, överstigande 3 månader, för nya patienter eller revisonspatienter i 
allmäntandvården. Ingen väntetid överstigande 3 månader, för högprioriterade patienter 
inom specialisttandvården 
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Forskning och utbildning 
Folktandvården ska bedriva en klinisk patientnära forskning och ha en stabil akademisk 
kompetens. Folktandvården ska bedriva utbildning av specialister inom samtliga odontologiska 
specialistområden. 

Inriktningsmål  
15. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ 

 Indikator: Folktandvården ska bedriva utbildning av specialister inom samtliga 
odontologiska specialistområden. 

o Mått: Folktandvården redovisar antalet specialistutbildningsplatser per specialitet.  

 Indikator: Folktandvården ska bedriva en klinisk patientnära forskning  
o Mått: Folktandvården redovisar omfattning och inriktning på den forskning som bedrivs. 

 Indikator: Folktandvården ska ha en stabil akademisk kompetens.  
o Mått: Folktandvården redovisar antalet disputerade medarbetare och pågående 

doktorander 
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Regional utveckling  

Örebro läns styrkor och utmaningar 
I Örebro län finns både starka sidor att bygga vidare på och förbättringsområden och utmaningar 
att arbeta vidare med. Styrkorna i Örebro län är bland annat det centrala läget i Sverige, Örebro 
stad som ett starkt och växande centrum, många starka företag, Universitetssjukhuset Örebro och 
växande Örebro universitet. Det finns även utmaningar i Örebro län, till exempel att stärka 
utvecklingen i flera mindre kommuner, att förbättra för nya svenskar att komma in i samhället, 
miljö- och klimatfrågor, att förbättra resultat i skolan och att stimulera innovation och 
entreprenörskap. 

Ett regionalt politiskt ledarskap 
Ett tydligt, inkluderande och aktivt regionalt politiskt ledarskap är viktigt för ett framgångsrikt 
regionalt utvecklingsarbete. Ett tydligt regionalt politiskt ledarskap ställer krav på en väl 
fungerande samverkan och samordning i länet. Region Örebro läns fullmäktige väljs av 
medborgarna i länet. Det finns därmed en politisk plattform för det regionala ledarskapet som 
utgår från hela länet. 

Samarbete, dialog och tillit 
Viktiga förutsättningar för samverkan och handlingskraft i det regionala utvecklingsarbetet är nära 
dialog och förtroende och tillit mellan alla som är engagerade i regionens utveckling. Det gäller 
kommunerna, företagen, Örebro universitet, idéburen sektor, arbetsmarknadens parter, liksom 
länsstyrelsen, arbetsförmedlingen och andra statliga myndigheter. Region Örebro län har ett viktigt 
ansvar att tillsammans med dessa aktörer utforma en gemensam vision och gemensamma mål för 
Örebro län och en gemensam strategi för att uppnå dessa mål. 

Region Örebro läns roll i det regionala utvecklingsarbetet 
Allt som händer i en region och som bidrar till utveckling är i vid mening regionalt 
utvecklingsarbete. Det innefattar olika saker som leder till hållbar regional tillväxt och att 
regionens attraktivitet ökar. 
 
Det regionala utvecklingsarbetet är ett uppdrag som kommer från riksdag och regering och de 
närmare villkoren för uppdraget kommer i ett villkorsbeslut som regeringen fattar beslut om i 
december 2014.  
 
Bildandet av Region Örebro län innebär att regionen har det regionala utvecklingsansvaret i 
Örebro län. Arbetet med det regionala utvecklingsarbetet sker i dialog med parter som på olika sätt 
arbetar för utvecklingen i Örebro län. Det innebär att relationer skapas med näringslivet, 
kommuner, ideell sektor, staten inklusive länsstyrelsen och Örebro universitet samt andra externa 
aktörer till exempel regionens grannar.   
 
Region Örebro län leder arbetet med att genomföra Region Örebro läns regionala 
utvecklingsstrategi, RUS, i nära samarbete med kommuner, Örebro universitet, länsstyrelsen och 
andra intressenter. Det är ett öppet processarbete som bygger på dialog och medagerande. Den 
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regionala utvecklingsstrategin, RUS, är en gemensam vägvisare för att skapa bästa möjliga framtid 
för människor som bor och verkar i Örebro län. Gemensamma satsningar görs inom fyra 
utvecklingsområden, kunskap och kompetens, innovationer och entreprenörskap, lustfyllda möten 
och upplevelser samt den öppna regionen. Under hösten 2014 har ett arbete gjorts med aktualitets- 
och relevansbedömning som är grunden för ett politiskt ställningstagande att ta fram ett nytt 
utvecklingsprogram för Region Örebro län under 2015-2016. 
 
Kopplat till det regionala utvecklingsansvaret finns uppdraget att besluta om medfinansiering av 
merparten av de regionala utvecklingsmedel som staten tillför för att förverkliga strategin, liksom 
att arbeta med finansiering på andra sätt.   
 
Inför den kommande strukturfondsperioden förväntas Region Örebro län, som regionalt 
tillväxtansvarigt organ, ta en större roll i genomförandet av såväl regionalfonden, socialfonden 
som i rollen som samordnare av strukturfondsarbetet i såväl länet som Östra Mellansverige. 
 
Region Örebro län har en aktiv roll i internationellt samarbete, framför allt inom Europa, och har 
medlemskap i olika nätverk. Det internationella samarbetet utvecklas aktivt i olika organisationer. 
Detta innebär också möjligheter att söka extern finansiering för olika projekt och liknande.  

Övergripande mål 
• Bildandet av Region Örebro län och det regionala ledarskap regionen utövar förstärker den 

samlade handlingsförmågan i Örebro län genom aktiv samverkan med övriga aktörer inom 
och utom länet. 

• Region Örebro län skapar förutsättningar för en smart, hållbar och inkluderande regional 
utveckling. 

Inriktningsmål 
16. Skapa delaktighet och engagemang för regionala utvecklingsfrågor i Örebro län. 

 Indikator: Vid öppna forum, seminarier och övriga publika arrangemang ska privata, 
offentliga och ideella sektorn representeras.   

o Mått: Redovisning av antal deltagare från respektive gruppering samlat under året.  
 

17. Utveckla systematisk projektfinansiering  

 Indikator: Verka för att bibehålla och öka extern finansiering vid olika typer av projekt. 
o Mått: Redovisning av antal externt finansierade projekt samt erhållna projektmedel. 
o Mått: Antal olika EU-program som delfinansierat utvecklingsprojekt i Örebro län. 

Social välfärd och mobilisering 
Långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer är avgörande för att förbättra folkhälsan och den 
sociala välfärden. I program för social välfärd finns grunden för ett samlat utvecklingsarbete för att 
skapa en region där människor har rätt till lika villkor för hälsa och livskvalitet och en region där 
alla människor lever ett värdigt liv och deltar aktivt i samhället. Programmet för social välfärd 
anger ett antal mål inom social välfärd som ska prioriteras till och med år 2015. Målen berör 
följande områden: barn och ungas välfärd och rättigheter, att personer med funktionsnedsättning 
ska kunna delta aktivt i samhället, att människor ska kunna leva ett liv fritt från missbruk och 
beroende samt att vi ska ha en god äldreomsorg. Folkhälsoplanen är också ett viktigt instrument. 
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Region Örebro län ska vara den mest jämlika och attraktiva regionen för människor att bo och 
verka i. Inflytande, delaktighet och möjlighet till egen försörjning är några av de bärande 
byggstenarna för att nå dit. Idag står vår region inför stora utmaningar, där människors 
förutsättningar att påverka sitt eget liv ser mycket olika ut. Genom att skapa samarbeten mellan 
offentlig sektor, näringsliv/den sociala ekonomin och civilsamhällets aktörer kan vi fånga upp, ta 
vara på och utveckla människors förmåga, hitta nya lösningar på samhällsutmaningar och 
mobilisera för framtiden.  
  
Nämnden för Regional tillväxt får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för Regional tillväxt får i uppdrag att utveckla nya lösningar och insatser 
avseende social ekonomi och lokal mobilisering.   

• Nämnden för Regional tillväxt får i uppdrag att ta fram förstudie avseende sociala 
investeringar.  

Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning 

Innovationer 
Inom området innovationsarbete och entreprenörskap arbetar Region Örebro län tillsammans med 
bland annat Örebro universitet, Almi Företagspartner, olika nyföretagarcentra och kommunernas 
näringslivskontor. Region Örebro län leder arbetet med att ta fram en regional innovationsstrategi 
tillsammans med dessa organisationer. Flera av dessa är också aktiva parter i arbetet med att 
utveckla det företagsstödjande systemet kopplat till entreprenörskap och företagande. 
I EU:s ramforskningsprogram Horizon och EU:s övergripande tillväxt- och utvecklingsprogram 
(EU 2020) har området sociala innovationer stort utrymme.  

Riskkapital 
En viktig förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas är tillgång på riskvilligt kapital. 
Tillgången på riskkapital är speciellt viktigt för företag som befinner sig i tidiga skeden av sin 
utveckling. Region Örebro län är via Almi Invest engagerade i att mobilisera riskkapital. Det 
förekommer också diskussioner med andra intressenter, såväl privata som offentliga, om att 
försöka bygga upp en mer stabil struktur för att kunna tillhandahålla riskkapital i riktigt tidiga 
skeden.  

Internationellt arbete 
Utvecklingen av Örebroregionen sker i en tid då det europeiska samarbetet står inför betydande 
svårigheter. Den ekonomiska situationen i flera av medlemsländerna är ännu bekymmersam. 
Flyktingströmma och oroligheter i unionens närområde leder till inrikespolitiska spänningar i 
många länder. 
 
De övergripande mål som gäller för det europeiska samarbetet – Europa 2020 – ligger till grund 
för såväl den nationella strategin för tillväxtpolitiken som för arbetet med EU:s strukturfonder. 
Även den regionala utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i Europa 2020.  
 
Under de kommande åren avser Region Örebro län att intensifiera arbetet med att utveckla 
Örebroregionen med såväl kunskap som resurser som hämtas ifrån det europeiska samarbetet. 
Genom aktiv närvaro i Bryssel, via Central Sweden, och samverkan i olika europeiska organ, till 
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exempel AER, Errin, CPMR med flera, får Region Örebro län och Örebroregionen värdefulla 
kontakter och kunskaper om hur det regionala utvecklingsarbetet kan utvecklas. Inte minst gäller 
det också möjlig finansiering av olika utvecklingsinsatser som delvis kan finansieras med EU-
medel. 

Logistikregionen 
För att utveckla logistikregionen pågår projekt om grönare logistik som ska stärka 
entreprenörskapsviljan hos logistikföretag att utveckla ”grönare” logistikprodukter och tjänster 
samtidigt som projektet ska stimulera ökad efterfrågan på mer klimateffektiva transportlösningar i 
företag med stora transportbehov. 

Business Region Örebro 
Business Region Örebro, BRO, är ett samarbete mellan länets kommuner inom näringslivs- och 
tillväxtfrågor. Verksamheten ägs av Region Örebro län men drivs av Örebro kommun på uppdrag 
av regionen. Arbetet bedrivs inom fem insatsområden; Investering och etablering, 
nyföretagarservice, kompetensförsörjning, kommunservice och näringslivsfrämjande 
utvecklingsarbete. 
 
Nämnden för Regional tillväxt får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för Regional tillväxt får i uppdrag att utifrån tecknade samverkansavtal leda och 
utveckla näringslivs- och tillväxtfrågor inom samverkansorganisationen Örebro Business 
Region (BRO).   

Digital agenda 
Den digitala agendan för Örebro län är ett avstamp och en del av den process som ska skapa bästa 
möjliga framtid för människor och verksamheter i regionen. Den regionala digitala agendan utgår 
från regionens behov och förutsättningar, med visioner och mål förankrade i utvecklingsstrategin 
för Örebro län. Agendan är inriktad på hur länets offentliga sektor på ett bättre sätt kan möta 
framtiden genom att använda informations- och kommunikations-teknologi (IKT). Agendan har 
utarbetats i samverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län, Regionförbundet Örebro, Örebro läns 
landsting, samtliga kommuner i Örebro län och Örebro Universitet. Nästa steg är att ta fram en 
genomförandeplan och att teckna avsiktsavtal med länets kommuner.  

Marknadsföring och turism 
På regional nivå samordnar Region Örebro län marknadsföring av Örebro län utomlands, deltar i 
nationella nätverk, arbetar med att utveckla länets destinationer och företag samt håller samman 
turismarbetet i länet. Här finns också natur- och friluftsliv som en viktig attraktionskraft i Örebro 
län där Bergslagsleden och Bergslagen cycling är goda exempel.  

Kompetensplattformar 
Region Örebro län har i uppdrag av regeringen att etablera så kallade kompetensplattformar med 
syfte att öka kunskapen om de regionala kompetensbehoven samt verka för en ökad regional 
samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Arbetsmarknaden stärks så att 
rätt kompetens finns i förhållande till vad som efterfrågas på arbetsmarknaden. Arbetet med 
kompetensplattformar sker i nära samarbete med bland annat kommuner, arbetsförmedlingen, 
Örebro universitet och andra som är betydelsefulla för en god kompetensförsörjning i Örebro län.  
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Utbildning och kompetens 
Region Örebro län har kommunernas uppdrag att organisera ett systematiskt utvecklingsarbete 
inom skolområdet på den regionala nivån. Uppdraget är att utarbeta metoder som gör att man kan 
stödja enskilda skolor så att elevernas resultat förbättras. Detta uppdrag är på regional nivå unikt 
för Sverige. 
 
Region Örebro län är huvudman för två folkhögskolor, Kävesta folkhögskola med estetisk 
inriktning och Fellingsbro folkhögskola med inriktning funktionsnedsättning.  Skolorna ska 
medverka till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation samt skapa 
engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Skolorna ska även bidra till att utjämna 
utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället. Verksamheten sker i 
samverkan med Folkbildningsrådet. 
 
Nämnden för Regional tillväxt får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för Regional tillväxt får i uppdrag att tillsammans med Örebro kommun och 
länets övriga kommuner utveckla Naturum.   

Övergripande mål 
• Ett starkt hållbart näringsliv och hög sysselsättning i Örebro län samt en bra miljö för 

entreprenörskap, innovationer och hållbar näringslivsutveckling. 

• Örebro län har en välfungerande utbildning, folkbildning och kompetensförsörjning. 

Inriktningsmål 
18. Region Örebro län är en aktiv part i relevanta internationella sammanslutningar. 

 Indikator: Ökat deltagande i olika internationella sammanslutningar. 
o Mått: Redovisa deltagande i olika internationella organisationer, projekt och nätverk i 

jämförelse med tidigare år. 
 
19. Region Örebro län ska aktivt delta i arbetet med att säkerställa en tillräcklig tillgång till 

riskkapital för företag i länet som befinner sig i tidiga utvecklingsskeden. 

 Indikator: Riskkapital som tillförs företag i tidiga skeden ska öka. 
o Mått: Redovisa riskkapital som tillförs företag i tidiga skeden. 

 
20. Region Örebro län deltar aktivt och bidrar till att antalet nystartade och växande företag 

ökar. 

 Indikator: Ökning av antal nystartade företag av män respektive kvinnor. 
o Mått: Redovisa antal företag i jämförelse med tidigare år, könsuppdelad. 
o Mått: Redovisning av antal företag som verkar efter två år, könsuppdelad.  

 
21. Verka för att fler elever i grundskolan och gymnasieskolan avslutar sina studier med 

minst godkänt betyg. 

 Indikator: Andel elever som lämnar grundskolan med behörighet till nationella 
gymnasieprogram ska öka. 

o Mått: Redovisa andel behöriga elever i jämförelse med tidigare år. 
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 Indikator: Andel elever i gymnasieskola behöriga till högskola av de elever som fått 
slutbetyg ska öka. 

o Mått: Redovisa andel behöriga elever i jämförelse med tidigare år. 
 
22. Genom folkbildningen bidra till att minska utbildningsklyftor och ge människor vägar 

till delaktighet, egenmakt, kompetens och jobb. 

 Indikator: Folkhögskolorna tar i anspråk 100 procent av tilldelade deltagarveckor från 
Folkbildningsrådet.  

o Mått: Tilldelade deltagarveckor från Folkbildningsrådet är 100 procent. 

Kultursamverkan 
Genom kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen har Region Örebro län fått 
uppdraget från staten att leda och samordna utvecklingsarbetet inom kulturen i nära samarbete med 
kommunerna och kulturlivet. Den regionala kulturplanen arbetades fram i bred samverkan med 
kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhälle och kulturskapare och gäller 2012-15. Det är den 
regionala nivån som, efter dialog och processarbete, fattar beslut om kulturplanens omfattning och 
också beslutar om regional finansiering.  
 
En utvecklad relation till föreningsliv och studieförbund är viktiga för framgång, inte minst vad 
gäller arbetet med sociala innovationer. Stödet till studieförbunden och den ideella sektorn är ett 
viktigt inslag för att skapa arenor för att utveckla ny kunskap i gemenskap, skapa intressebaserade 
möten samt erbjuda ett omfattande utbud av aktiviteter i hela länet. Den regionala nivån ska bidra 
till att fortsatt utveckla detta område. 

Övergripande mål 
• Region Örebro län bidrar och skapar förutsättningar för ett levande kulturliv av hög kvalitet 

för alla i hela länet samt en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Barns och 
ungas tillgång till kultur och deras inflytande i kulturlivet prioriteras.   

Inriktningsmål 
23. Stärka förutsättningarna för länets kulturliv att utvecklas och nå alla länets invånare 

med kultur av hög kvalitet. 

 Indikator: Kulturplanen ska i högre grad styra de regionala prioriteringarna. 
o Mått: Redovisa mått för publik/deltagare med jämförelser och analys mellan åren.   

 
Nämnden för regional tillväxt får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att ge Örebro läns museum förutsättningar att 
uppföra en större stadshistorisk utställning. 

• Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att utveckla Länsmuseets påbörjade 
omställningsarbete för att bättre harmonisera med länets kulturplan och dess 
utvecklingsområden.   
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Hållbart nyttjande av naturens och Örebro läns resurser 
Region Örebro län har uppdraget att samordna energi- och klimatarbetet. Detta sker tillsammans 
med länsstyrelsen, som har ett statligt uppdrag inom området. Tillsammans med kommuner, 
fastighetsägare, energiföretag och andra som arbetar med energi- och klimatfrågor drivs 
utvecklingsarbete inom ramen för Energikontoret Örebro län. 
 
Verksamhetens utsläpp av växthusgaser minskas med åtgärder både för energieffektivisering och 
med att övergå till energi från förnybara källor. Exempel på åtgärder är ny vindkraft, förnybara 
drivmedel i all kollektivtrafik, lustgasdestruktion, klimatanpassad kost, central administration för 
bilpool och leasingavtal, samt förbättrat klimatskal på fastigheter. Ur klimatperspektiv ska 
användningen av ändliga resurser minskas och i betydligt högre grad satsa på förnybara råvaror 
och återanvändning av produkter. 
 
Energi- och klimatprogrammet för Örebro län innehåller viktiga mål och åtgärder för att invånare 
som bor och verkar i Örebro län ska bidra till att utvecklingen går åt rätt håll. Åtgärder för att 
uppnå detta är att energieffektivisera, ersätta fossil energi, producera mer förnybart, konsumera 
klimatsmart och att se till att Region Örebro län och den övriga offentliga sektorn är en förebild. 
Insatser och åtgärder behöver göras inom flera olika områden såsom, bostäder och lokaler, företag 
och industrier, transporter, energiförsörjning och på konsumtionsområdet. 

Övergripande mål 
• Hållbart nyttjande av naturens och Örebro läns resurser utan nettoutsläpp av växthusgaser i 

atmosfären. 

Regionstyrelsen får följande uppdrag: 
 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera ett direktiv till nämnden för samhällsbyggnad 
om ett långsiktigt program som innebär ett aktivare klimatarbete och som stärker regionens 
roll i länets klimatarbete.  

Samhällsplanering, infrastruktur och logistik 
Samhällsplanering, infrastruktur och logistik kan inte ses som isolerade områden utan de är 
sammanvävda och har starka samband. Regionala utvecklingsfrågor handlar i många fall om hur 
planering av samhället sker också rent fysiskt. I takt med att människor allt mer rör sig över 
kommun- och länsgränser blir det inte möjligt att lösa dessa frågor i varje enskild kommun. I 
samspel med kommunerna måste det regionala utvecklingsarbetet förhålla sig till de fysiska 
planeringsfrågorna.  
 
Goda förbindelser i både nordlig, sydlig, östlig och västlig riktning är framgångsfaktorer för 
logistikverksamheten i regionen. Ett fortsatt arbete med att förstärka infrastrukturen till och från 
Göteborg, Stockholm, Oslo, Norrland, Norrköping och söderut mot Jönköping är därför 
prioriterade åtgärder. 
 
Örebroregionen är en av Sveriges viktigaste och mest expanderande logistiknoder. En viktig 
förutsättning för fortsatt framgång inom denna verksamhet är utvecklingen av den nationella och 
internationella tillgängligheten. Grunden för denna är en fortsatt utveckling av de vägar, järnvägar, 
hamnar och flygplatser som är en del i regionens infrastruktur. Detta kräver samverkan med 
näringsliv och andra externa aktörer. 
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Region Örebro län arbetar för att stärka sambandet och utveckla samordningen mellan det 
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet och kommunernas översiktsplanering. Det arbetet 
omfattar bland annat att utveckla regionalt planeringsunderlag och stöd till regionalt samarbete 
inom rumslig/fysisk planering. Det handlar både om att lämna remissvar på kommunala översikts- 
och detaljplaner och om dialog kring sambandet mellan regionala tillväxtfrågor och kommunal 
fysisk planering. Bostadsförsörjningsfrågor är också en del av arbetet. 
 
Samordning mellan stadsplanering, översiktsplanering och planeringen av kollektivtrafik måste 
förbättras. Att skapa attraktiva hållbara bostadsområden i framtiden kräver också tillgång till 
kollektivtrafik och att den kan ha effektiva rutter. Den nya regionens politiska organisation 
sammanför nu planeringen av både infrastruktur och kollektivtrafik vilket möjliggör bättre effekt 
av insatser. 
 
Region Örebro län har också regeringens uppdrag att utarbeta en länsplan för den regionala 
transportinfrastrukturen i Örebro län i samarbete med kommunerna, Trafikverket och andra som 
har intresse att utveckla infrastrukturen i Örebro län. 

Infrastruktur och transporter 
I EU:s vitbok (policydokument med konkreta handlingsplaner) ”Färdplan för ett gemensamt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” konstaterar 
kommissionen att det nuvarande systemet inte är hållbart. Transportsystemets oljeberoende 
behöver brytas utan att göra avkall på effektivitet och äventyra rörligheten. Detta faktum måste 
prägla den kommande planeringen av Örebro läns infrastruktur och transportpolitik som har effekt 
och funktion inte bara för länet utan också för nationella och internationella transporter.  
 
Detta berör åtta centrala områden, listningen är inte i prioritetsordning; 

• Ett gemensamt transportområde 
• Modern infrastruktur och integrerad planering 
• Nya resemönster och nytt beteende 
• Godstransporter 
• Nya fordon och nya bränslen 
• Smart prissättning och finansiering 
• Kvalitet, säkerhet och tillgänglighet 
• Forskning och utveckling 

 
Den nya sammanhållna strukturen för arbetet med frågorna i Region Örebro län skapar bättre 
förutsättningar för att möta flera av frågorna men punkterna ett, fyra, fem och åtta, kräver mycket 
samverkan och i punkt åtta mycket tillit till den nationella och internationella nivån. 
 
Punkt två, fyra, sex och sju har en naturlig del i nya organisationen men punkt tre, nya resemönster 
och nytt beteende måste stärkas under den kommande perioden i Region Örebro läns arbete och 
förvaltning. 
 
Förslag på åtgärder som är av ny typ och konkreta är att uppmuntra stora arbetsgivare att ta fram 
förvaltningsplaner för företag och rörlighet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) påminner 
också om den viktiga rollen som stor arbetsgivare att uppmuntra och underlätta förändring av 
personalens resemönster. 
 
Ett viktigt område att utveckla är också “den sömlösa resan” med gemensamma biljettsystem och 
informationssystem över kommun- och läns/regiongränser. Dessutom skall olika trafikslag som 
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kollektivtrafik, bilpool, privatbilism och cykel/gångväg knytas samman. Resecentra skall vara så 
multimodala att de passar fler resenärer utan att byten av färdmedel blir ett stort hinder. 
 
Nya finansieringslösningar för infrastruktur kan utvecklas utifrån de värdeskapande effekter som 
uppstår vid nyinvesteringar, både för offentliga och kommersiella aktörer.  
 
EU-kommissionen uppmanar också större orter att upprätta “Urban Mobility Audits” och ”Urban 
Mobility plans” och sätta upp “Urban Mobility Scoreboard” baserade på gemensamma mål.  
 
I gällande Länsplan för regional transportinfrastruktur finns förtydliganden på prioriteringar för 
Örebro län. 

Övergripande mål 
• Örebro län har väl fungerande infrastruktur och kommunikationer både inom och utom 

länet som möjliggör en fungerande vardag i ett större geografiskt sammanhang. 

• Örebroregionen fortsätter att utvecklas som en ledande logistikregion i norra Europa.  

Inriktningsmål 
24. Infrastrukturen till och från Örebroregionen utvecklas till hög internationell standard. 

 Indikator: Aktivt utveckla och bedriva påverkansarbete till relevanta organisationer. 
o Mått: Ökat antal politiska debattartiklar om behovet av nationella infrastruktursatsningar 

kopplade till Örebroregionen. 

Kollektivtrafik 
Region Örebro län har ett statligt uppdrag att utveckla kollektivtrafiken. Utgångspunkten är det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet. Det är den regionala nivån som, efter dialog och 
processarbete, fattar beslut om trafiksystemets omfattning och också beslutar om finansiering.  
I det arbetet står resenärerna och de som inte ännu är resenärer i fokus. Region Örebro län har en 
tydlig strategi att öka antalet resenärer i kollektivtrafiken och att andelen resenärer i kollektivtrafik 
ökar. I det avseendet ska insatser inom dialog, information, marknadsföring, försäljning och 
uppföljning stärkas. Dessutom är persontransporterna en nyckelfråga för att möta klimathotet. Den 
särskilda kollektivtrafiken har en nyckelroll för en grupp som ofta har svag röst i samhället och är 
därför viktig att utveckla tillsammans med kommunerna. 
Utvecklingen av kollektivtrafiken har också en viktig roll i att öka möjligheterna till studier och 
arbete, oavsett bostadsort i länet.  

Bidrar till ett bättre samhälle 
Kollektivtrafiken har flera viktiga funktioner i samhället och har störst betydelse för de innevånare 
som har svagare socioekonomisk ställning. Kollektivtrafiken bidrar till ökad jämställdhet, 
jämlikhet och delaktighet. Kvinnor och ungdomar är de största användargrupperna av 
kollektivtrafik. För många är det enda möjligheten att ta del av ett rikt kultur- och fritidsutbud.  
 
Den särskilda kollektivtrafiken (färdtjänst etcetera) är ett primärkommunalt ansvar men 
administreras idag av Region Örebro län. Många av passagerarna i den särskilda kollektivtrafiken 
har inga eller små möjligheter att välja andra färdmedel och är mer sårbara för 
störningar/avvikelser än resenärer i den allmänna kollektivtrafiken. 
 
Nämnden för samhällsbyggnad får följande uppdrag: 
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• Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra en utvärdering av den särskilda 

kollektivtrafiken. Uppdraget omfattar en dialog med kommunerna om åtgärder för att öka 
kvaliteten och tillförlitligheten i verksamheten samt en översyn av lämpliga former för 
organisering av verksamheten.    

Ur folkhälsoperspektiv bidrar kollektivtrafiken på ett positivt sätt. Forskning visar att den som åker 
kollektivt rör sig i genomsnitt fyra gånger mer än de som åker bil. Skaderisken är dessutom åtta 
gångar högre för bilister och 144 gånger högre för motorcykelförare och mopedister jämfört med 
en resa med kollektivtrafik.  
 
Fordon, informationssystem och hållplatser ska vara anpassade till alla resenärer såsom äldre, 
rollatoranvändare, rullstolsbundna, hörselskadade och synskadade. Alla resenärer ska vara trygga 
vid resa med kollektivtrafiken och kollektivtrafiken ska uppfattas som tillgänglig både ur ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

Positiva miljöeffekter 
För att möta hotet om negativa klimatförändringar måste omställning ske inom transportsektorn 
och en överföring från bilism till kollektivtrafik där det är möjligt. Förutsättningar för detta är 
investeringar, ökad dialog och nytänk i utvecklingen framåt. 
 
I stadmiljön är kollektivtrafiken och dess utformning en viktig faktor för att skapa trivsamma 
miljöer och effektiv markanvändning. Den bidrar till mindre trängsel, bättre luftkvalité och kan 
minska buller vid rätt fordonsval.  
 
I de mer glesbefolkade områdena i regionen bör olika modeller provas för att förbättra 
tillgängligheten som anropsstyrd trafik, samåkningstjänster sammankopplade med information om 
kollektivtrafikutbudet och andra alternativ. 

Fortsatt utbyggd kollektivtrafik 
I det regionala trafikförsörjningsprogrammet finns mål om att andelen arbetspendlande med 
kollektivtrafiken ska fördubblas till 2020. Det finns också mål som anger att alla 
kommunhuvudorter i länet ska vara integrerade i Örebros arbetsmarknad. Detta förutsätter i 
princip att det totala antalet pendlare fördubblas, och mycket talar för att det i huvudsak är tågen 
och expressbussarna som kommer att vara det regionförstorande transportmedlet.  
 
De redan planerade satsningarna på storregional tågtrafik i Mälardalen år 2017 kommer att stärka 
möjligheterna till studier/arbete och kulturutbyte med framför allt Västmanland, Sörmland, 
Uppland och Stockholm.  
 
Förstärkningen av busstrafiken i södra Närke genom att sammanföra skolskjutsar med linjetrafiken 
kommer att sjösättas i augusti 2015 och för den västra länsdelen planeras ett utökat trafikutbud 
från augusti 2016. Trafikkonceptet kommer att utvärderas inför ett införande i Nora-Hällefors-
området. 
 
Nämnden för samhällsbyggnad får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att med ett ekonomiskt tillskott på 5,8 
miljoner kronor driva busstrafik mellan Nora – Hällefors 
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• Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda hur en förändrad organisering 
och/eller förändrat huvudmannaskap för busstrafiken kan bidra till en högre tillförlitlighet 
och kvalitet för invånarna. 

• Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra åtgärder som innebär en bättre 
synkronisering av trafiksystemet.   

• Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att under 2015 ta fram fler och mer specifika 
mål vad gäller resandeutvecklingen där olika trafiktyper och regionala områden skiljs ut.  

Övergripande mål 
• Resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2006 till 2020.  

Inriktningsmål 
25. Antalet resenärer ökar i kollektivtrafiken. 

 Indikator: Andel resenärer med kollektivtrafik ska öka. 
o Mått: Andel resenärer med kollektivtrafik 
o Mått: Antal resenärer i kollektivtrafik 

 
26. Restiden med kollektivtrafiken ska minska. 

 Indikator: Restidskvoten minskar på minst en linje under 2015.  
o Mått: Minskning av restidskvoten på minst en linje 

 
27. Kvaliteten i kollektivtrafiken ska öka.  

 Indikator: Andelen resenärer nöjda med senaste resan ökar till 86 procent under 2015 
(Enligt Nöjd Kund Index, NKI, idag 81 procent, Q1-Q3 2014). 

o Mått: NKI Q1-Q3 2014: 81 procent, 2015: målvärde NKI 86 
 

 Indikator: Taxorna för kollektivtrafiken ska vara låga i jämförelse med andra 
landsting/regioner. 

o Mått: Taxor i jämförelse med andra landsting/regioner 
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Attraktiv arbetsgivare 
Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjningen är en av de mest strategiska frågorna för Region Örebro län. Att 
attrahera, anställa, behålla och utveckla medarbetare är en viktig grund för att nå verksamhetens 
målsättningar och uppdrag både på kort och på lång sikt. Strukturförändringar, generationsväxling 
och en hög utvecklingstakt kräver framförhållning och samsyn kring kompetensförsörjning för att 
säkerställa det framtida behovet inom samtliga verksamhetsområden.  
 
Arbetet för att klara framtida kompetensförsörjning intensifieras och att varumärket som attraktiv 
arbetsgivare ska stärkas. 

Attraktiv arbetsgivare 
Region Örebro län är en kunskapsintensiv multiprofessionell organisation med en mångfasetterad 
verksamhet. Mer än 250 olika yrkeskategorier finns och är fördelade på cirka 9 000 medarbetare. 
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor och aktör i den 
regionala utvecklingen. 
 
Region Örebro län ska vara en arbetsplats för utvecklingsinriktade chefer och medarbetare. En 
arbetsplats som tillåter utveckling i yrket, att gå vidare och göra karriär. Allas kompetens skall 
användas på bästa sätt. En hållbar hälsosam modern arbetsplats med ett aktivt och tydligt ledarskap 
och medarbetarskap och goda utvecklingsmöjligheter. Motiverade medarbetare är en avgörande 
framgångsfaktor för att säkerställa kompetensförsörjningen. 
 
Inom hälso- och sjukvården kommer ett projekt om framtidens vårdavdelning startas om rätt 
kompetens på rätt plats för ett effektivt och kvalitetssäkert nyttjande av kompetens.   
 
Ett aktivt arbete sker för att underlätta för de personer som kommer med utländsk vårdutbildning 
till Sverige att snabbare få svensk legitimation genom att erbjuda praktikplatser och språkträning i 
samarbete med olika aktörer. 
 
Personer med funktionsnedsättning har betydligt svårare att hitta en väg ut på arbetsmarknaden 
jämfört med många andra grupper. Region Örebro län tar ett fortsatt ökat ansvar för att bereda 
funktionsnedsatta möjlighet till arbete och att fortsätta pågående arbete med samarbetsaktörer som 
Örebro kommun och Activa. 
 
En satsning på utbildningstjänster under kommande år ökar möjligheten för utveckling av 
sjuksköterskor samt för att säkra kompetensförsörjningen inom specialistområdena. 
 
För akademiker inom de administrativa områdena säkrar vi kompetensen genom att samarbeta 
kring traineetjänster tillsammans med Örebro kommun och Örebro universitet.  
 
Region Örebro län erbjuder förmånliga utbildningsvillkor för strategiskt prioriterade 
specialistutbildningar för sjuksköterskor, som exempelvis barnmorska och distriktssköterska.  
 
En satsning på utbildningsanställningar under kommande år ökar möjligheten för utveckling av 
sjuksköterskor samt för att säkra kompetensförsörjning inom specialitetsområden. 
 
Regionstyrelsen får följande uppdrag: 
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• Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra akademiska utbildningsanställningar.  

Vård och omsorgscollege stärker tillgången på undersköterskor. Utbildning till medicinska 
vårdadministratörer och tandsköterskor sker som en yrkeshögskoleutbildning där Region Örebro 
län är aktiv aktör.  
 
Kompetensutveckling av medarbetare sker genom både intern och extern utbildning och lärande i 
olika former. Kompetensutveckling är ett naturligt instrument för medarbetarens utveckling och ett 
krav för att kunna arbeta i Region Örebro läns verksamhet.  
 
Region Örebro län är en aktiv i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och är med och driver 
utveckingen. 

Lönebildning 
Lönebildningen är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt instrument. Lönebildningen ska vara 
värdeskapande och stimulera till verksamhetsförbättring och måluppfyllelse samt bidra till en 
tryggad kompetensförsörjning. Lönesättningen ska grundas på en helhetsbedömning efter 
sammanvägning och värdering utifrån faktorerna; arbetets innehåll och svårighetsgrad, den 
enskildes formella och personliga kompetens och erfarenhet, den enskildes uppnådda resultat och 
mål, marknadslöneläge, tillgång till och efterfrågan av arbetskraft. 
Lönekartläggningens kvalitetssäkring ska fullföljas och osakliga löneskillnader får inte 
förekomma. 
 
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att genomföra effekterna av 
Region Örebro läns lönebildningsstrategi avseende yrkesgruppen sjuksköterskor, 
biomedicinska analytiker och barnmorskor.  

Jämställdhet och mångfald 
Jämställdhet och mångfald ska genomsyra Region Örebro läns arbetsplatser. Diskriminering får 
inte förekomma i någon form. Personalen ska känna sig uppskattad i arbetet och Region Örebro 
län värnar om personalens grundlagsskyddade rätt att yttra sig offentligt. 
 
Arbetsorganisation och arbetstider ska främja möjligheten att förena arbete med föräldraskap. 
Heltidsanställning ska vara en rättighet. Alla tjänster som utlyses ska vara heltider, med möjlighet 
att gå ner i tid för den som så önskar. De medarbetare som önskar heltidstjänst ska erbjudas sådan, 
men det bygger på förutsättningen att kompletterande tjänstgöring kan bli aktuell på andra 
arbetsplatser än den egna. 

Ledarskap och medarbetarskap 
Medarbetarskapets uppgift, förutom att utöva yrkesansvar, handlar om att vara med och utveckla 
verksamheten, vilket innebär att använda kompetens, engagemang och ansvarstagande. Ett gott 
medarbetarskap kännetecknas av delaktighet och öppenhet inför förändring och förnyelse. I 
medarbetarenkäter mäts medarbetarnas syn på uppdrag och hur hållbar arbetsmiljön är. Detta 
kräver och förutsätter stödjande och uppmuntrande ledarskap för att ge förutsättningar för 
kompetensutveckling och forskning på arbetsplatserna.  
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Ett engagerat och kompetent chef- och ledarskap är helt avgörande för att Region Örebro län ska 
kunna erbjuda en verksamhet av god kvalitét och en arbetsmiljö som tar vara på medarbetarnas 
kunskap och kreativitet på bästa sätt. Att vara chef och ledare är en profession i sig. I chef och 
ledarpolicyn synliggörs intentioner inom detta område som skall genomsyra verksamheten.  

Hållbart och hälsofrämjande arbetsliv – det moderna arbetslivet, ett arbetsliv för 
alla 
Hälsofrämjande arbetsplatser är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel samt en viktig del i 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Region Örebro län ska vara en hälsofrämjande organisation. Det 
innebär att ständigt arbeta för att utveckla en arbetsorganisation och arbetsmiljö som främjar ett 
långsiktigt hållbart arbetsliv. Arbetet utgår från den av fullmäktige antagna arbetsmiljöpolicy och 
plan 2013-2017. 
 
Ett integrerat arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbete säkerställs där synergier skapas för att bidra 
till effektivitet och delaktighet inom hälso- och sjukvården.  

Samverkan med de fackliga organisationerna 
Region Örebro län ska präglas av ett öppet klimat och skapa mötesplatser för en ökad dialog. 
Region Örebro län har en väl upparbetad samverkan med de fackliga organisationerna och ser det 
som ett naturligt sätt att bedriva och utveckla verksamheten. Via samverkansavtal klargörs olika 
åtaganden och samverkansstruktur. Region Örebro län är en väl fungerande organisation där 
samverkan är en naturlig del. Inför kommande stora organisatoriska förändringar är samverkan 
ytterst viktig. 

Uppföljning 
Medarbetarsamtal är en grundförutsättning för att chefen både ska få och ge återkoppling. 
Samtliga medarbetare i Region Örebro län ska ha ett medarbetarsamtal per år med chefen. 
Uppföljning sker med mätetal, medarbetarenkäter och i uppföljning av de policys och planer som 
finns inom arbetsgivarområdet.  

Övergripande mål 
• Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en 

attraktiv arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, 
utvecklande och hållbart arbetsliv. 

Inriktningsmål 
28. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och 

utvecklas i sin yrkesroll. 

 Indikator: NMI – Nöjdmedarbetarindex ökar 2015 jämfört med mätningarna 2011 och 
2013.  

o Mått: 2011: NMI 76, 2013: NMI 76, 2015: målvärde NMI 80 

 Indikator: AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka 
o Mått: 2013: AVI 117, 2015: målvärde AVI 120  

 Indikator: Jämix – Jämställdhetsindex ska öka 
o Mått: 2013: Jämix 122, 2015: målvärde Jämix 125  
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 Indikator: Frisktalet ska bibehållas  
o Mått: 2013: 80 procent, 2015: målvärde: 80 procent  

 Indikator: Antal oönskade deltider ska minska 
o Mått: Antal personer med oönskade deltider 

 
29. Region Örebro län har en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag 

och framtida utmaningar och säkerställer det framtida behovet.  

 Indikator: Det finns strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län. 
o Mått: Förbättrad balans mellan befintlig och önskad kompetens.  
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Region Örebro läns ekonomi 
Finansiella förutsättningar och god ekonomisk hushållning 
Målet för regionens ekonomiska politik är att skapa en långsiktig stark ekonomi samt uppnå en 
verksamhetsmässig och finansiell god hushållning.  
 
Grundtanken med god ekonomisk hushållning är att varje generation av länets invånare ska bära 
kostnaderna för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda 
investeringar ska kunna ersättas. Det medför att god ekonomisk hushållning idag är en 
förutsättning för att också i framtiden bedriva och utveckla en bra verksamhet för länets invånare.  
 
En långsiktig stark ekonomi omfattar att ha reserver som klarar anpassningar från högkonjunktur 
till lågkonjunktur utan drastiska åtgärder. Det krävs därför mer än nollresultat för att finansiera 
verksamheterna över tid.  
 
Verksamheten ska vara anpassad till den aktuella intäktsnivån. Regionens intäkter i form av skatter 
och statsbidrag utgör den ekonomiska ramen för omfattningen på den verksamhet som regionen 
kan erbjuda till länets invånare. Därför är det av största vikt att respektive verksamhets omfattning 
anpassas efter de ekonomiska ramarna och redovisar ett resultat varje år som är noll eller större. 
Den ekonomiska styrningen av verksamhetens omfattning omfattar även att varje verksamhet ska 
ta hänsyn till, och inom befintlig ram, finansiera förändrade avskrivningskostnader till följd av 
beslutade investeringar.   
 
Regionen ska använda tillgängliga resurser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det 
innebär att verksamhet bedrivs på rätt sätt, med rätt insatta resurser och vid rätt tidpunkt. Detta 
gäller oavsett om verksamheten bedrivs i regionens regi eller av privata entreprenörer.  

Samhällsekonomiska förutsättningar  

Internationell ekonomi 
För omvärlden som helhet väntas en successiv förbättring av konjunkturen de närmaste åren. Det 
är fortsatt stora skillnader mellan olika regioner. I euroområdet dämpas återhämtningen av att flera 
länder har problem med en hög skuldsättning i både privat och offentlig sektor. Utsikterna för en 
återhämtning i USA är däremot goda efter en tillfällig nedgång i början av året. 

Sveriges ekonomi 
Förutsättningarna för svensk exportindustri är i hög grad beroende av hur efterfrågan utvecklas i 
Europa. Ekonomiska indikatorer visar på svag utveckling i flera viktiga exportländer, till exempel 
Tyskland och Norge. Det har under året påverkat svensk exportindustri, som utvecklats 
förhållandevis svagt. Den relativt låga exportaktiviteten medför att SKL och regeringen har 
skruvat ner tidigare bedömning av tillväxttal för i år. Nu räknar SKL med att den svenska exporten 
ökar 2,8 procent mellan 2013 och 2014 jämfört med tidigare prognos som innebar en ökning på 
4,7 procent. Återhämtningen i den svenska ekonomin kan till stora delar tillskrivas en stark 
inhemsk efterfrågan.  Bostadsinvesteringarna och hushållens konsumtion bedöms fortsätta öka i 
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god takt och när efterfrågan i omvärlden tar fart ökar tillväxten även inom de mer exportberoende 
delarna av näringslivet.  
 
BNP för andra kvartalet ökade med 2,6 procent jämfört med motsvarande period 2013. Nästa år 
beräknas den ekonomiska tillväxten bli bättre, och BNP växer då med 3,3 procent. Inflationstakten 
var minus 0,4 procent i september, vilket är en nedgång sedan augusti då den var minus 0,2 
procent.  
 
Riksbankens beslut att sänka reporäntan med 0,5 procentenheter till 0,25 procent i juli och till 0,0 
procent i oktober syftar till att få upp inflationstakten. Genom sänka räntan försvagas kronkursen 
och svensk export får därmed en konkurrensfördel.  

Sysselsättning och arbetsmarknad  
Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har varit dämpad i början av året. Samtidigt 
utvecklades antalet arbetade timmar starkare än väntat och under de allra senaste månaderna har 
sysselsättningen ökat snabbare. Indikatorer tyder på att arbetsmarknaden kommer att fortsätta att 
förbättras den närmaste tiden. Bedömningen från SKL är att arbetslösheten sjunker markant under 
2015. Antalet arbetslösa för riket uppgick i juli till 364 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,7 
procent, vilket är 0,7 procentenheter lägre än i fjol. 

Befolkningsförändringar 
Kostnadsutvecklingen i kommuner och landsting beror till stor del på befolkningsförändringar och 
hur utvecklingen ser ut inom olika åldersgrupper. Det får konsekvenser för kostnadsutvecklingen 
inom både kommuner och landsting. De demografiska behoven ökar framöver i allt snabbare takt 
för sektorn. För landstingens del ger den stora fyrtiotalistgene-rationen åldrande upphov till 
växande behov av sjukvård. De snabbt växande demografiska behoven gör att landstingssektorn 
kostnader beräknas öka i relativt snabb takt framöver. 

Landstingssektorns ekonomiska läge  
Landstingens resultat för 2014 förbättras jämfört med föregående år. Förra årets resultat 
påverkades av sänkt diskonteringsränta och återbetalning från AFA Försäkring. En annan viktig 
förklaring till resultatförbättringen är ökade skatteintäkter till följd av att flera landsting höjde 
skatten 2014. Prognosen pekar på en förbättring från ett underskott på 1,8 miljarder till ett 
överskott på 3,6 miljarder kronor.   

Regeringens budgetproposition  
Den 23 oktober lämnade regeringen över Budgetpropositionen för 2015 till riksdagen. 
Regeringens bedömning över den makroekonomiska utvecklingen i budgetpropositionen är något 
svagare jämfört med den bild som visades i vårpropositionen. Den svagare utvecklingen avser åren 
2014 och 2015. 
 
Regeringen avsätter 1 miljard kronor per år från 2015 för att höja kvaliteten i hälso- och 
sjukvården och för att förbättra användningen av professionernas kompetens. Från 2016 ersätter 
satsningen tillgänglighetssatsningen ”kömiljarden”. 
 
Regeringen avsätter 500 miljoner kronor per år 2015–2018 för att korta väntetiderna inom 
cancervården och minska regionala skillnader. Under perioden 2015–2018 avsätter regeringen 400 
miljoner kronor per år för fler insatser som rör barnmorskor och förbättrad förlossningsvård. Syftet 
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med dessa två satsningar är att åstadkomma ökad kvalitet och tillgänglighet till i vården, utjämna 
regionala skillnader samt erhålla en mer jämlik vård.  
Receptbelagda läkemedel inom läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för barn och ungdomar 
under 18 år från 1 juli 2015. Detta gäller även de barn och ungdomar som är asylsökande samt 
vissa av dem under 18 år som vistas i Sverige utan tillstånd. Reformen införs den 1 juli 2015. 

Örebro läns landstings prognos 2014 
Resultatet per 30 september uppgår till 281 miljoner kronor. Helårsresultatet beräknas till 250 
miljoner kronor, vilket är i linje med det budgeterade resultatet, då det förutom ett resultat på 50 
miljoner kronor omfattar en reservation för framtida kostnadsökningen på 150 miljoner kronor 
samt en planeringsreserv på 50 miljoner kronor. Verksamheternas prognos redovisar ett underskott 
på 89 miljoner kronor. Prognosens innebär en nettokostnadsökning med 3,3 procent.  

Regionens budget för 2015 samt plan för 2016 och 2017  

Förutsättningar 
Kalkylen utgår från beslutad budget 2014 och plan 2015-2016 samt planeringsförutsättningar från 
SKL och regeringens höstbudget.  

Nettokostnader och landstingsprisindex 
I landstingsprisindex ger SKL sin bedömning av landstingens prisutveckling. I indexet ingår inga 
volymförändringar. LPIK baseras på SKL:s ekonomiska antaganden och ändras i takt med nya 
bedömningar av samhällsekonomin. SKL:s landstingsprisindex (LPIK) exklusive läkemedelspriser 
beräknas till 2,7 procent för 2015, samt 3,1 procent 2016 och 3,2 procent 2017.  
 
Kalkylen för 2015 innebär en nettokostnadsökning med 4,1 procent samtidigt som skatteintäkter 
och generella bidrag ökar med 4,2 procent jämfört med budget 2014. Lönekostnaderna för 2015 
har räknats upp med utfallet i lönerörelsen 2014 samt bedömt utfall av avtalsrörelsen 2015. För 
förvaltningarna sammantaget innebär det en uppräkning av kompensation för ökade lönekostnader 
med 2,9 procent. Uppräkningsfaktorn varierar dock per förvaltning utifrån mixen av yrkesgrupper 
och andelen intäktsfinansierad verksamhet. Övriga kostnader har räknats upp med LPIK på 1,8 
procent för förbrukning.  
 
Vissa landstingsverksamheter som erhåller en rörlig ersättning har i kalkylen en uppräkning av 
kostnaderna motsvarande 2,7 procent. Det gäller även för verksamheterna länstrafiken, Aktiva, 
muséet och teatern. Budgeterade kostnader för läkemedel i öppen och sluten vård räknas upp med 
10 mnkr. 
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Skatteintäkter  
Budgeteringen av skatteintäkter baseras på SKL:s prognostiserade uppräkningsfaktorer (oktober) 
för riket avseende skatteunderlaget för perioden 2014–2017. 
 
Trots förra årets modesta ekonomiska tillväxt med måttlig sysselsättningsökning som följd visade 
skatteunderlaget god real tillväxt. Det beror framförallt på att både inkomstindex och antalet 
pensionärer ökade ganska mycket samtidigt som den automatiska balanseringen av allmänna 
pensioner gav extra skjuts åt pensionsinkomsterna.  
 
I år och nästa år tilltar den reala skatteunderlagstillväxten ytterligare. Delvis är det en effekt av att 
sysselsättningen utvecklades starkt i början av 2014 och fortsätter att återhämtas ett par år till när 
konjunkturåterhämtningen förväntas ta fart. I reala termer är även den låga inflation som råder 
gynnsam för skatteunderlaget. Det innebär att skattunderlaget fortsätter utvecklas positivt och 
växer med 3,5 procent i år och 4,8 procent nästa år. 
 
Åren 2015-17 väntas en konjunkturell återhämtning med stark sysselsättningsutveckling och större 
löneökningar samtidigt som även pensionsinkomsterna ökar snabbare. Med det följer en rejäl 
tillväxt av skatteunderlaget. 
 
 

 
Skatteintäkterna budgeteras 2015 till 6 312 miljoner kronor, vilket är 295 miljoner kronor mer än 
budgeten för 2014. Utjämningsavgiften och generella statsbidrag budgeteras till 1 866 miljoner 
kronor. 

Särskilda statsbidrag  
Statsbidraget för läkemedel regleras enligt särskilt avtal. För 2015 finns i dagsläget inget avtal 
mellan staten och SKL. När det gäller storleken på läkemedelsförmånen för budget och 
planperioden har ingen uppräkning skett jämfört med 2014 års bidrag.  
 
Regionen har beaktat sjukskrivningsmiljarden, rehabiliteringsgarantin och stimulansmedel för 
psykiatrin samt kompetensmiljarden i budgeten 2015. Den årliga avsättningen är: 
 
Sjukskrivningsmiljarden 20 miljoner kronor 
Rehabiliteringsgarantin 20 miljoner kronor 
Stimulansmedel psykiatrin   5 miljoner kronor 
Kompetensmiljarden 30 miljoner kronor 
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Planeringsreserv  
God hushållning innebär att ha en reserv för oförutsedda resultatsvängningar. Det kan handla om 
såväl uteblivna intäkter som tillkommande kostnader, till exempel kan den osäkra ekonomiska 
utvecklingen i omvärlden medföra en risk att den bedömda skatteunderlagstillväxten inte blir lika 
stark som budgeterats. Mot bakgrund av detta budgeteras åren 2015 en ekonomisk reserv på 79 
miljoner kronor. Åren 2016 och 2017 uppgår den budgeterade planeringsreserven till 50 miljoner 
kronor. 

Framtidens utmaningar 
Regionens ekonomiska planering omfattar även en långsiktig reserv för att möta kommande 
kostnads- och utgiftsökningar inom regionens verksamheter. För detta ändamål reserveras 150 
miljoner kronor. 

Årets resultat 
Utifrån förutsättningarna enligt ovan och budgeterade verksamhetsförändringar uppgår resultatet 
2015 till 20 miljoner kronor, inklusive reserv för framtida utmaningar på 150 miljoner kronor. 
Resultaten under planperioden 2016 och 2017 uppgår till 121 miljoner kronor respektive 138 
miljoner kronor, också det resultat inklusive reserver för framtida utmaningar på 150 miljoner 
kronor. Resultatet innebär att regionen redovisar en ekonomi i balans under budget och 
planperioden. 

Investeringar  
För 2015 är investeringarna beräknade till 518 miljoner kronor. För medicinteknisk utrustning 
anslås 100 miljoner kronor. För IT avsätts 20 miljoner kronor. För övriga utrustningar avsätts ca 
51 miljoner kronor. Se bilaga om investeringsbudget.  

Sammanställning per investeringsgrupp (mnkr) 
Fastighetsinvesteringar egna 338,3 
Fastighetsinvesteringar externa hyresgäster 9,0 
IT investeringar 20,3 
Medicintekniska investeringar 100,0 
Övriga investeringar 50,8 
SUMMA 518,4 

Pensionsplaceringar 
Regionen har sedan 2008 gjort placeringar i en kapitalportfölj med målsättningen att möta framtida 
pensionsutbetalningar. Avkastningsmålet uppgår till 3 procent per år i reala termer, det vill säga 
justerat för inflation mätt som förändringen av konsumentprisindex. Avkastningsmålet skall ses 
långsiktigt. I enlighet med regionens finanspolicy ska uppkommen avkastning återinvesteras.    
 
I syfte att uppnå regionens målsättning skall 230 miljoner kronor avsättas år 2015. 80 mnkr 
reserveras ur regionens likviditet för nya placeringar. I syfte att minska risken i portföljen samt att 
stärka regionens likviditet skall regionens fordran på Region Örebro läns förvaltnings AB 
klassificeras om en tillgång i kapitalportföljen. Avkastningen till pensionsportföljen på denna 
placering skall utgöras av ränta enligt reversen plus del av utdelningen från förvaltningsbolaget, 
för 2015 uppgående till 7 miljoner kronor. 
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Känslighetsanalys  
Regionens ekonomi påverkas av händelser utanför dess egen kontroll. Det kan vara kraftiga 
konjunktursvängningar eller statliga beslut, som påverkar regionens ekonomi i hög grad. En 
känslighetsanalys är ett bra sätt att visa hur olika förändringar påverkar regionen finansiellt och 
kan utgöra ett underlag till bedömningar och beslut. 
 
I nedanstående tabell redovisas hur ett antal händelser påverkar regionens ekonomi (mnkr): 
 
Löneförändringar    1 %  +/-50 
Förändringar av övriga driftkostnader   1 %               +/-37 
Förändring av invånarantalet med 1000 personer     +/-5 
10 öre förändrad utdebitering    +/-54 

Finansiella mål för Region Örebro län 
Övergripande mål 

• Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en 
långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. 
Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden 2015-2018 
motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. 

 
Grundtanken med god ekonomisk hushållning är att varje generation av länets invånare ska bära 
kostnaderna för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda 
investeringar ska kunna ersättas. Det medför att god ekonomisk hushållning idag är en 
förutsättning för att också i framtiden bedriva och utveckla en bra verksamhet för länets invånare. 
 
En långsiktig stark ekonomi omfattar att ha reserver som klarar anpassningar från högkonjunktur 
till lågkonjunktur utan drastiska åtgärder. Det krävs därför mer än nollresultat för att finansiera 
verksamheterna över tid.  
 
Verksamheten ska vara anpassad till den aktuella intäktsnivån. Regionens intäkter i form av skatter 
och statsbidrag utgör den ekonomiska ramen för omfattningen på den verksamhet som regionen 
kan erbjuda till länets invånare.  
 
Region Örebro län ska använda tillgängliga resurser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 
Det innebär att verksamhet bedrivs på rätt sätt, med rätt insatta resurser och vid rätt tidpunkt. Detta 
gäller oavsett om verksamheten bedrivs i regionens regi eller av privata entreprenörer.  

Inriktningsmål 
30. Regionen ska under mandatperioden redovisa resultat som motsvarar minst 2 % av 

skatteintäkter och generella statsbidrag.  

o Mått: För 2015 ska resultat uppgå till minst 150 miljoner kronor. 
 

31. Regionens avsättningar för framtida pensionsutbetalningar ska följa skuldens 
utveckling. Under 2015 ska minst 230 miljoner kronor avsättas till kapitalportföljen. 
 

32. Investeringar ska finansieras utan extern upplåning. 
 

33. Styrelsen och nämnderna ska ha en positiv budgetavvikelse. 
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Regionstyrelsen får följande uppdrag: 
 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att fördela engångskostnader för samordning av 
verksamheter (kostnader för it, lokaler, skyltar m.m.) med anledning av införande av 
Region i Örebro län. 
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Region Örebro läns organisation  
Den politiska organisationen 
Regionfullmäktige är Region Örebro läns högsta politiska organ med direktvalda ledamöter som 
representerar länets medborgare. Regionfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för Region Örebro län. Detta innebär bland annat att besluta om mål och 
riktlinjer för verksamheten, att fastställa budget och skattesats, att besluta om den politiska 
organisationen och att fastställa reglementen för Region Örebro läns nämnder. 
 
Patientnämnden är underställd regionfullmäktige och ska utifrån synpunkter och klagomål stödja 
och hjälpa enskilda patienter samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården. 
 
Den övergripande arbetsuppgiften för revisionen är att granska om verksamheten följer 
regionfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska 
ramar. En väsentlig del är också att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten. 
 
Demokratiberedningen och Folkhälsoberedningen är beredande organ underställt 
regionfullmäktige. Uppdragen är av långsiktig, strategisk karaktär och fokuserar på frågor som 
berör Region Örebro läns framtida utveckling inom demokrati- respektive folkhälsoområdet. 
 
Regionstyrelsen är högsta verkställande och beredande organ och har det övergripande ansvaret för 
Region Örebro läns utveckling. Detta innebär att leda och samordna de övergripande 
utvecklingsfrågorna, att ansvara för strategisk planering som främjar en långsiktigt hållbar 
utveckling för Örebro län och att följa upp verksamheten. Regionstyrelsen har initiativrätt och 
samordningsansvar för framtagande av styrande dokument, till exempel vision, policys och 
program. 
 
Inom regionstyrelsen finns två utskott, personalutskott samt ekonomi-, service- och ägarutskott 
(inklusive Lagen om valfrihetssystem). Utskotten ska bereda strategiska frågor till regionstyrelsen 
samt besluta i de frågor som delegerats till utskottet från regionstyrelsen. 
 
Tillsammans med andra kommuner i länet finns en gemensam nämnd för företagshälsa och 
tolkförmedling där Region Örebro län är värdorganisation. Nämnden ansvarar för företagshälsa och 
tolkförmedling i enlighet med separat överenskommelse och reglemente. 
 
Till regionstyrelsen som rådgivande organ finns pensionärsråd, etikråd samt planerings- och 
organisationskommitté. 
 
Region Örebro län har består även av nämnden för regional tillväxt, nämnden för hälsa, vård och 
klinisk forskning samt nämnden för samhällsbyggnad. Nämnderna skall var och en inom sitt 
område se till att verksamheten, inom de tilldelade ekonomiska ramarna, bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. De står under regionstyrelsens uppsikt och ansvarar 
för sin verksamhet inför regionfullmäktige. 
 
Det finns två fokusnämnder, dels fokusnämnd för kultur, bildning och ideella sektorn (tillika 
folkhögskolestyrelse) och dels fokusnämnd för miljö- och klimatfrågor (tillika styrelse för 
energikontor). Fokusnämnderna ska stödja och bistå nämnden för regional utveckling respektive 
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nämnden för samhällsbyggnad genom att bereda frågor för beslut i nämnden, samt fatta beslut 
inom fokusnämnden ansvarområde. Fokusnämnden ska också hantera uppdrag som löpande 
tilldelats fokusnämnden av nämnden.  
 
Vilt- och naturvårdskommittén är ett rådgivande organ till nämnden för regional tillväxt i ärenden 
som rör vilt- och naturvård. 
 
Det finns tre fokusberedningar som är beredningsorgan till nämnden för hälsa, vård och klinisk 
forskning. Fokusberedningarna har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för den egna 
verksamheten. Det är fokusberedning för högspecialiserad vård, klinisk forskning och utbildning, 
fokusberedning för habilitering, hjälpmedel och folktandvård samt fokusberedning för 
närsjukvård. Syftet med fokusberedningarna är att stödja och bistå nämnden, förbättra och 
möjliggöra kunskapsfördjupning samt skapa ökad tillgänglighet till politiken för medborgare och 
andra aktörer.  
 
Rådet för funktionshinderfrågor ska arbeta för att förbättra villkoren för länets medborgare med 
funktionsnedsättning med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet, bemötande och 
diskriminering. 
 
För samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna finns ett regionalt samverkansråd.  
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Verksamhetsorganisation 
Regiondirektören är verksamhetsorganisationens högsta tjänsteman, direkt underställd 
regionstyrelsen. Regiondirektörens uppdrag är att ansvara för att korrekta, relevanta och 
fullständiga underlag finns tillgängliga inför politiska beslut, att omsätta de politiska besluten i 
handling och att leda och utveckla verksamheten mot de mål som ställts upp i strategiska 
dokument och verksamhetsplaner. Vidare ska regiondirektören hålla samman organisationen som 
en helhet och bära det övergripande verksamhetsansvaret samt att företräda regionen i samverkan 
med andra såväl lokalt, regionalt som nationellt. 
   
Till sitt stöd har regiondirektören ett regionkansli med sex olika kompetensområden samt 
förvaltningarnas ledning.  
 
Regionkansliets uppdrag är att stödja den politiska organisationen och regiondirektören. Vid 
regionkansliet finns kompetensområden inom planering och administration, ekonomi, HR, hållbar 
utveckling, kommunikation och beredning och uppdrag för hälso- och sjukvård 
 
Verksamhetsorganisationen rymmer fem förvaltningar; Hälso- och sjukvård med klinisk forskning, 
Folktandvård, Regional utveckling, Företagshälsa och tolkförmedling samt Regionservice. 
Förvaltningarna leds var och en av en förvaltningschef som rapporterar till regiondirektören. 
 
Patientnämndens kansli lyder under regiondirektören.  
 
Region Örebro län har, i större eller mindre utsträckning, ett avgörande inflytande som finansiär 
och ägare för ett antal bolag, stiftelser och föreningar. Regiondirektören ansvarar för att den 
verksamhet som organiseras i annan juridisk form än förvaltning knyts till Region Örebro läns 
övriga verksamhetsorganisation. 
 

 
 

Region Örebro län – en kommunikativ organisation  
Med ovanstående organisation som grund skapas förutsättningar för en väl utvecklad 
kommunikationsverksamhet. Detta är en förutsättning för att leda och styra en organisation mot 
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uppsatta mål. Kommunikation ska integreras i all planering och utveckling av verksamheten på 
alla nivåer. Chefers kommunikationskompetens och organisationens interna 
kommunikationskanaler ska utvecklas för att ge medarbetare rätt förutsättningar att uppfylla sina 
uppdrag. 
 
Tillgänglig information till patienter, brukare, anhöriga och andra intressenter kräver ständig 
utveckling, såväl innehållsmässigt som genom nya digitala och sociala medier. I det dagliga mötet 
är kommunikation och gott bemötande viktiga beståndsdelar. Satsningen på att öka 
kommunikationskompetens hos såväl chefer som medarbetare fortsätter genom utbildning och 
kommunikationsstrategiskt stöd. 
 
Region Örebro län ska uppfattas som en organisation med hög trovärdighet. Region Örebro län ska 
förknippas med de värden som formuleras i visionen.  Region Örebro län ska också uppfattas som 
en attraktiv arbetsgivare. 
 
Prioriterade åtgärder för Region Örebro län är att; 
 
• Medborgarna ska ha tillgång till information och ha insyn i regionorganisationens verksamhet 

så att man upplever sig delaktig i den demokratiska processen. Kommunikationen ska 
stimulera till interaktivitet och engagemang. 
 

• Tillgången till information är anpassad och till nytta för målgruppen. Den ska stimulera till 
interaktivitet, delaktighet och engagemang. 

 
• Medarbetare i Region Örebro län ska ha insikt om kommunikationens betydelse för 

måluppfyllelsen. De ska ha en god förmåga att kommunicera, så att patienter och andra 
intressenter är nöjda med informationen och upplever sig delaktiga. 

 
• Samhällets aktörer; kommuner, remittenter och andra samarbetspartners i Örebro län och 

nationellt, ska uppleva kommunikationen från Region Örebro län som öppen, 
utvecklingsinriktad och samarbetsinriktad. 
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Budgetdirektiv för andra juridiska 
personer, inom Region Örebro län  
Avsnittet omfattar budgetdirektiv för de bolag, inklusive dotterbolag, eller organisationer som 
Region Örebro län är majoritetsägare i eller har ett betydande inflytande över och som har en 
ekonomisk omslutning av betydelse.   

Budgetdirektiv för Region Örebro läns Förvaltnings AB 
Ändamål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga och förvalta aktier i aktiebolag eller 
äga andelar i företag, som Region Örebro län använder för sin verksamhet. Bolaget är skyldigt att 
utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten skall bedrivas åt ägaren/i 
ägarens ställning. 
 
Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärder som inte är förenligt med kommunal 
kompetens. 
 
Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal lokalisering-, likställighets- och 
självkostnadsprincip utöva och samordna Region Örebro läns ägarroll för de majoritetsägda 
bolagen så att resurserna inom bolagskoncernen utnyttjas på ett optimalt sätt. Bolaget skall också 
bevaka och hantera övrigt ägande i bolag utanför koncernen. 

Verksamhet 
Bolaget äger och förvalta aktier i Länsgården Fastigheter AB, Länsteatern i Örebro AB och 
Länsmusiken i Örebro AB.  
 
Genom detta samordnade ägaransvar och tydliga ägarroll för de majoritetsägda bolagen kan 
resurserna inom bolagskoncernen utnyttjas på ett optimalt sätt. Härigenom kan verksamheterna i 
bolagen utvecklas till nytta för regionen och medborgarna. 
 
Bolaget ska verka för en utveckling av sin verksamhet som är långsiktigt hållbar ur ekonomisk, 
social och miljömässig synpunkt.  
 
Under år 2015 ska bolaget tillsammans med Kumla kommun utreda förutsättningarna att förvärva 
aktierna i Scantec AB av Länstrafiken i Örebro AB, där Förvaltningsbolaget förvärvar 50 % av 
aktierna och Kumla kommun förvärvar resterande 50 %. 

Ekonomi 
Bolagskoncernens verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av 
kommunala principer. Moderbolaget skall finansiera sin verksamhet genom avkastning på 
placerade medel och i form av koncernbidrag från dotterbolagen. Bolagskoncernen skall sträva 
efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig konsolidering i moderbolaget och i 
dess dotterbolag samt en skälig avkastning till Region Örebro län. 
 
Förvaltningsbolaget ska under 2015 generera en utdelning på 10 miljoner kronor till ägaren. 
  



 
  

 76 (128) 

Budgetdirektiv för Länsgården Fastigheter AB 
Ändamål 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, utveckla, uppföra, avyttra och förvalta fast 
egendom, även som bedriva därmed förenlig verksamhet inom Örebro län. Bolaget har till syfte 
med sin verksamhet att tillgodose ett allmänt intresse för Region Örebro län och dess medborgare 
av ändamålsenliga lokaler för vård, omsorg, boende, utbildning samt liknande verksamhet inom 
Örebro län. 
Bolaget får ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 

Verksamhet/uppdrag 
Bolaget ska verka för en utveckling av sin verksamhet som är långsiktigt hållbar ur ekonomisk, 
social och miljömässig synpunkt.  
 
Bolaget ska medverka i regiondirektörens utredning om uppförande av studentlägenheter i Örebro. 
 

Ekonomi 
Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala 
principer. Bolaget skall sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig 
konsolidering och årlig avkastning i form av koncernbidrag eller aktieutdelning till Region Örebro 
läns förvaltnings AB. Avkastningskravet på Bolaget skall, i samråd med dess styrelse, årligen 
prövas och fastställas av styrelsen för Region Örebro läns förvaltnings AB med utgångspunkt från 
Bolagets konsolideringsbehov.   
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Budgetdirektiv för Länsteatern AB 
Ändamål 
Bolaget har enligt bolagsordningen till föremål för sin verksamhet att ge teaterföreställningar och 
utveckla teaterverksamhet i Örebro kommun och i Örebro län. Bolaget har till syfte för sin 
verksamhet att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell teater av hög 
konstnärlig kvalitet samt vara en resurs inom kommunen och länet för såväl professionella 
teateraktörer och amatörteater som för skolan i dess olika former. 
 
Teaterverksamheten skall till övervägande del produceras av en egen ensemble. Bolaget får ej 
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva 
verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. 
 
Bolaget skall i frågor som rör verksamhetsinriktningen löpande samverka med länsteaterrådet. 
Bolaget bör härvid utarbeta förslag till teaterpolitiskt program för beredning i rådet. Ett sådant 
teaterpolitiskt program skall behandlas i Region Örebro läns förvaltnings AB innan det fastställs 
av Bolagets styrelse.   
 
Länsteatern i Örebro AB utgör dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB, som äger 91 
% av aktierna i Bolaget. Örebro kommun äger resterande del av aktierna.  

Verksamhet/uppdrag 
Bolaget ska verka för en utveckling av sin verksamhet som är långsiktigt hållbar ur ekonomisk, 
social och miljömässig synpunkt.  
 
Bolaget skall bidra till att stärka förutsättningarna för länets kulturliv att utvecklas och nå alla 
länets invånare med kultur av hög kvalitet. Kulturplanen ska i högre grad styra de regionala 
prioriteringarna. 

Ekonomi 
Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala 
principer. Bolaget skall sträva efter ett ekonomiskt resultat som ger utrymme för långsiktig 
konsolidering   
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Budgetdirektiv för Länstrafiken Örebro AB 
Ändamål 
Föremålet och det kommunala ändamålet för bolagets verksamhet är att förvalta de avtal och 
förpliktelser som bolaget ingick när bolaget var trafikhuvudman för Örebro län samt i övrigt vidta 
de förvaltningsåtgärder och andra åtgärder inom kollektivtrafikområdet som uppdras åt bolaget av 
Region Örebro län.  
 
Verksamheten ska bedrivas inom ramen för de befogenheter Region Örebro län har enligt 
kommunallagen och kollektivtrafiklagen (2010:1065).   

Verksamhet 
Bolagets verksamhet ska under 2015 succesivt lyftas in i Region Örebro läns verksamhet. 
 
Bolaget kommer under 2015 sälja aktierna i Scantec AB till Region Örebro läns Förvaltnings AB 
och annan intressent. 

Ekonomi 
Bolagets verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av kommunala 
principer. Bolaget skall upprätta årsredovisning, delårsrapporter med årsprognoser och redovisa 
dessa till regionstyrelsen i enlighet med de riktlinjer och den tidsplan som regionen fastställer.  
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Budgetdirektiv för Stiftelsen Örebro läns museum 
Ändamål och Verksamhet 
Örebro läns museum är en stiftelse med bland annat Region Örebro län och hembygdsförbund som 
stiftare. Region Örebro län utser ordförande. Örebro läns museum ansvarar för insamling, vård, 
dokumentation och exponering av länets kultur, samhälls- och naturhistoria samt konst. 
 
Stiftelsen uppdras att under 2015 arbeta med följande särskilda uppdrag: 
 

• att till jubileumsåret 2015 genomföra en större stadshistorisk utställning.  
• att utveckla Länsmuseets påbörjade omställningsarbete för att bättre harmonisera med 

länets kulturplan och dess utvecklingsområden.  
 

Ekonomi 
Region Örebro läns driftbidrag utökas under 2015 med 2 miljoner kronor. 1 miljoner kronor av 
dessa är kopplade till satsningen på en stadshistorisk utställning, varför detta bidrag är ettårigt. 
Styrelsen i Stiftelsen Örebro läns museum uppdras att utifrån lämnade driftsbidrag anpassa 
ekonomin så att ett positivt resultat redovisas för 2015. 
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Budgetdirektiv för Örebro Läns Flygplats AB 
Ändamål 
Bolaget har till ändamål att ta tillvara och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg 
och charterflyg till och från regionen och att därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. 
 
Bolaget ska verka för att flygplatsen ingår i ett med övriga trafikslag integrerat logistik- och 
transportcentrum i regionen 

Verksamhet 
Örebro Läns Flygplats AB har i uppdrag att driva och utveckla Örebro Airport med reguljärflyg, 
fraktflyg och charterflyg till och från regionen. Bolaget ska genom sin verksamhet bidra till 
regionens utveckling och tillväxt. Bolaget ägs av Region Örebro län med 44,95 %, Örebro 
kommun med 44,95 %, Karlskoga kommun med 5,05 % och Kumla kommun med 5,05 %. 
 
Bolaget ska verka för en utveckling av flygtrafiken som är långsiktigt hållbar ur ekonomisk, social 
och miljömässig synpunkt.  
 
Under år 2015 ska bolaget påbörja Etapp 1 av en förlängning av nuvarande start- och 
landningsbana till från 2 600 meter till 3 300 meter för att fraktflygplanen ska kunna starta med 
full last och med full tank och möjliggöra en ökning av flygfraktverksamheten. Investeringen ska 
slutföras under 2016. 
 
Bolaget ska arbeta för att en eller flera internationella reguljärlinjer ska etableras. 
 
För att möta behovet av ökad passagerarkapacitet ska bolaget se över en eventuell om- och 
utbyggnation av passagerarterminalen. 
 
Bolaget ska under år 2015 utarbeta en långsiktig utvecklingsplan för verksamheten vid Örebro 
Airport. Denna utvecklingsplan ska behandlas och fastställas av de fyra ägarkommunerna. 
 

Ekonomi 
Örebro Läns Flygplats AB har ett krav på minst nollresultat för år 2015 utifrån driftbidrag från 
delägarna på totalt 25 miljoner kronor. Region Örebro läns andel av driftbidragen uppgår till 12 
miljoner kronor. 
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Bilagor 

Budget 2015 samt plan 2016-2017 

Sammanställning resultatbudget 
 
Resultatbudget, mnkr Budget 

2014 
Prognos 

2014 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Verksamhetens nettokostnad -7 784 -7 642 -8 180 -8 459 -8 735 

Skatteintäkter 6 017 6 041 6 312 6 619 6 925 

Generella statsbidrag och utjämning 1 829 1 831 1 896 1 955 1 977 

Finansnetto -11 21 -8 -33 -69 

ÅRETS RESULTAT 50 250 20 82 98 
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Resultatbudget  
Resultatbudget, mnkr Budget 

2014 
Prognos 

2014 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Verksamhetens nettokostnader  -7 450 -7 530 -7 812 -7 881 -8 134 
   - Varav avskrivningar -264 -269 -272 -277 -294 
Särskilda satsningar -43 0 -59 -18 0 
Anslag planeringsreserv -50 0 -79 -50 -50 
Framtida utmaningar -150 0 -150 -150 -150 

Löne- och prisjustering, läkemedel -10 0 -10 -235 -245 

Summa verksamheter -7 703 -7 530 -8 110 -8 334 -8 579 
Landstingsgemensamt   (spec. 
driftbudget) -81 -113 -70 -125 -156 

Verksamhetens nettokostnader -7 784 -7 642 -8 180 -8 459 -8 735 
Landstingsskatt 6 017 6 020 6 312 6 619 6 925 
Prognos slutavräkning innevarande år  27    
Justeringspost slutavräkning föreg år  -6    

Summa skatteintäkter 6 017 6 041 6 312 6 619 6 925 
  

     BIDRAG FR UTJÄMNINGEN OCH  
     GENERELLA STATLIGA BIDRAG 
     Inkomstutjämningsbidrag 1 225 1 222 1 310 1 380 1 443 

Statsbidrag läkemedelsförmånen  630 635 635 634 628 
Kostnadsutjämningsbidrag 42 41 40 41 42 
Regleringsavgift/bidrag -72 -71 -123 -134 -170 
Strukturbidrag 4 4 4 4 4 

Statsbidrag professionernas kompetens   30 30 30 

Summa statsbidrag och avgifter 1 829 1 831 1 896 1 955 1 977 
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Fortsättning, Resultatbudget, mnkr Budget 
2014 

Prognos 
2014 

Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

     Utdelning på aktier och andelar 
     Intäktsräntor 7 23 6 6 7 

Ränta placering för pensionsåtaganden 15 9 14 16 18 
Intäktsräntor koncernbolag 9 4 12 12 12 
Utdelning placering för 
pensionsåtaganden 15 22 15 15 18 
Återföring nedskrivningar 

 
18    

Utdelning koncernbolag 3 6 10 10 10 
Övr finansiella intäkter 0 11 3 4 0 
  

     Räntor kortfristig upplåning -1 -1 -1 -1 -1 
Räntedel i årets pensionskostnad -36 -30 -42 -67 -98 
Ränta revers LÖF -4 -4 -3   
Långfristig upplåning -11 -10 -11 -11 -11 
Löneskatt på räntedel -9 -7 -10 -16 -24 
Finansnetto -11 21 -8 -33 -69 
  

     RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA 
POSTER 50 251 20 82 98 
Extraordinära intäkter 

     Extraordinära kostnader 
     ÅRETS RESULTAT 50 251 20 82 98 
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Driftbudget 
Driftbudget, mnkr  Budget 

2014 
Prognos 

2014 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 2017 

Regionbidrag           
Regionfullmäktige     -16,3 -16,3 -16,3 
Regionfullmäktige, programgrupper mm -4,8         
Revisionsnämnden -4,2         
Patientnämnden -6,0         
            
Regionstyrelsen           
Regionstyrelsen utskott mm -40,9   -36,6 -36,6 -36,6 
Regionkansliet o projekt mm -278,8   -290,5 -290,5 -290,5 
Hälsovalsenheten  -1 326,9   -1 372,4 -1 372,4 -1 372,4 
Tandvårdsenheten -184,1   -192,6 -192,6 -192,6 
Regionservice -153,1   -150,3 -150,3 -150,3 
            
Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning -4 898,9   -5 067,2 -5 067,2 -5 067,2 
Nämnd för samhällsbyggnad -362,3   -391,8 -391,8 -391,8 
Nämnd för regional tillväxt -171,5   -208,2 -208,2 -208,2 
Gem nämnd för företagsh.o tolk  -18,0   -18,5 -18,5 -18,5 
            
Tidigare fattade beslut, se bilaga     -67,5 -67,5 -67,5 
Särskilda satsningar        -59,2 -77,0 
Löne- och prisjustering        -10,0 -245,0 
Regionbidrag -7 449,5 -7 433,3 -7 811,9 -7 881,1 -8 133,9 
            
Resultat från verksamheten   -96,3       
            
Planeringsreserv  -50,0   -78,6 -50,0 -50,0 
Särskilda satsningar, se bilaga -43,5   -59,2 -17,8 0,0 
Löne- och prisjustering -10,0   -10,0 -235,0 -245,0 
Framtidens utmaningar -150,0   -150,0 -150,0 -150,0 
Summa verksamheter -7 703,0 -7 529,6 -8 109,7 -8 333,9 -8 578,9 
            
Regiongemensamt -80,7 -112,5 -70,2 -125,0 -156,0 
Varav pensionskostnader -277,1 -267,9 -258,7 -268,5 -299,5 
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Driftbudget, mnkr  Budget 
2014 

Prognos 
2014 

Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 2017 

Statsbidrag           
Stimulansmedel äldre multisjuka   16,7       
Stimulansmedel psykiatri 5,0 11,0 5,0     
Statsbidrag RCC           
Rehabgaranti 20,0 15,0 20,0     
Statsbidrag            
Vårdgaranti   6,9 0,0     
Vävnadsdirektiv   2,5 0,0     
Stimulansmedel psykiatri           
Senior Alert o Palliativ            
Patientsäkerhet 12,0 11,0 0,0     
            
Statsbidrag minskad sjukfrånvaro 20,0 35,1 20,0     
            
   Pensionsutbetalning -271,3 -251,0 -264,0 -271,0 -290,0 
   Löneskatt på pensionsutbet -61,0 -61,0 -64,0 -66,0 -70,0 
   Övrigt -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 
Ökad pensionsskuld           
   Avgiftsbestämd del KAP-KL -159,0 -165,0 -171,0 -178,0 -186,0 
Premiebetalning avgbestämd del           
   Förändring pensionsskuld -140,5 -150,1 -134,0 -137,0 -145,0 
   Löneskatt avg.best del KAP-KL -38,5 -39,7 -41,5 -43,0 -45,0 
   Löneskatt på pens.skuldsförändr -34,0 -36,8 -32,5 -33,0 -35,0 
Löneskatt på premiebetalning KAP-KL           
   Schablonber pensionskostnad 345,0 351,8 362,0 371,0 381,0 
   Schablonber löneskatt 83,7 85,3 87,8 90,0 92,0 
Pensionsmedelsförvaltning   -0,5       
Arbetsgivaravgifter   1,4       
Tandvårdsmoms 10,0 15,5 15,5 15,5 15,5 

Patientförsäkring LÖF           
   Förändring premieskuld           
   Årets premie -29,6 -28,1 -30,4 -30,4 -30,4 
Internräntor           
   Likvidkonto 1,5 0,8 1,5 1,5 1,5 
   Lån fastigheter 65,1 62,6 63,0 63,0 63,0 
   Lån inventarier 5,0 13,0 10,0 10,0 10,0 
   Interna ränteintäkter           
            
Pensionsmedelsförvaltning           
AFA           
Citybanan -2,5 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 
Vinst avyttr byggn o mark           
Övrigt Telge           
Interna avkastningskrav           
Landstingsservice 24,9   24,9 24,9 24,9 
Landstingsservice, hyresavkastn 64,0   60,0 60,0 60,0 
Folktandvården 1,0   1,0 1,0 1,0 
Summa särskilda statsbidrag, räntor -80,7 -112,5 -70,2 -125,0 -156,0 
Verksamhetens nettokostnader -7 783,7 -7 642,2 -8 179,9 -8 458,9 -8 734,9 
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Balansbudget 

Balansbudget, mnkr  
Budget 

2014 
Prognos 

2014 
Budget 

2015 
Plan 
2016 Plan 2017 

TILLGÅNGAR           
Anläggningstillgångar           
Materiella anläggningstillgångar           
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 543 2 442 2 649 3 216 3 641 
Maskiner och inventarier 649 608 647 676 705 
Finansiella anläggningstillgångar           
Aktier och andelar 53 55 91 91 91 
Långfristiga fordringar 168 174 174 174 174 
            
Summa anläggningstillgångar 3 413 3 279 3 561 4 157 4 611 
            
Omsättningstillgångar           
Förråd 140 142 142 142 142 

Fordringar 733 550 400 400 400 
Kortfristiga placeringar pensionsmedelsportfölj 
(1 1 688 1 834 2 064 2 294 2 524 
Kassa/bank o kortfr placeringar likv portfölj 508 865 668 315 168 
Summa omsättningstillgångar 3 069 3 391 3 273 3 150 3 234 
            
SUMMA TILLGÅNGAR 6 482 6 670 6 834 7 307 7 845 

 
          

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER           
Eget kapital           
Ingående eget kapital 1 289 1 301 1 551 1 721 1 953 
Årets resultat  50 250 20 82 98 
Justering med post "Framtida utmaningar"     150 150 150 
Summa eget kapital 1 339 1 551 1 721 1 953 2 201 
            
Avsättningar           
Avsättning för pensioner inkl löneskatt 2 913 2 946 3 164 3 418 3 719 
Övriga avsättningar 88 84 64 41 18 
Summa avsättningar 3 001 3 030 3 228 3 459 3 737 
            
Skulder           
Långfristiga skulder 480 462 282 282 282 
Kortfristiga skulder 1 662 1 627 1 603 1 613 1 624 
Summa skulder 2 142 2 089 1 885 1 895 1 906 
            
SUMMA EGET KAPITAL,            
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 482 6 670 6 834 7 307 7 845 
1)Bokförd utdelning/avkastning återinvesteras. Utdelning/avkastning budgeteras av försiktighetsskäl till 
noll. 
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Kassaflödesbudget 
KASSAFLÖDESBUDGET Budget 

2014 
Prognos 

2014 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Årets resultat 50 251 20 82 98 
Justering med post "Framtida utmaningar"     150 150 150 
Justering för av- och nedskrivningar 264 269 272 277 294 
Justering för gjorda avsättningar 221 225 220 256 303 
Justering för utnyttjade avsättningar -15   -22 -25 -25 
Justering för övr ej likv.påverkande poster           
            
Medel från verksamheten före förändring           
av rörelsekapital 521 745 640 740 821 
Ökning/minskning kortfristiga fordringar   110       
Ökning/minskning förråd och lager           
Ökning/minskning kortfristiga skulder 35 -8 -24 10 11 
Ökning/minskning av kapitalportfölj (pensionsmedel)           
Justering ej likvidpåverkande poster, bef revers      150     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 556 847 766 750 832 
            
INVESTERINGSVERKSAMHETEN           

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -417 -406 -518 -873 -748 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar           
Justering ej likvidpåverkande poster            
Ökning av finansiella tillgångar (Garantikapital LÖF)     -36     
Kassaflöde från investeringsverksamheten -417 -406 -554 -873 -748 
            
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN           

Minskning långfristiga skulder   -9 -180     
Ökning långfristiga fordringar           
Minskning långfristiga fordringar           
Justering för ej likviditetspåverkande poster   -6       
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -15 -180     
            
UTBETALNING BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR   -17       
            

ÅRETS KASSAFLÖDE 139 409 32 -123 84 

Placering i pensionsmedelsförvaltningen 230 230 230 230 230 
Årets kassaflöde exkl placering i pensionsförvaltningen -91 179 -198 -353 -146 
           
Likvida medel exkl pens medelsportfölj årets början 1 978 687 865 668 315 

Årets kassaflöde  369 179 -198 -353 -146 

Likvida medel exkl pens medelsportfölj årets slut 2 117 865 668 315 168 
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Sammanställning av uppdrag 2014 med ekonomisk effekt 2015 
 
Verksamhet Belopp 

2015, mnkr 
20 st ST läkare inom primärvården ( Budget 2014) 7,5 

Regionalt Cancercentrum (Budget 2014) 0,4 

Klinisk behandlingsforskning (Budget 2014) 0,7 

Bemanning kopplat till Skandionkliniken (Budget 2014) 1,1 

Finansiering Länstrafiken 11,4 

    

Länstrafik, Insatståg mellan Lindesberg och Örebro (TMS §57 2013) 1,0 

Svealandsbanan (TMS § 56 30/10 2013) 5,2 

Trafikeringsperioder stadstrafik (sommar/vintertidtabell) (TMS §58 30/10 2013) 6,2 

Närtrafik Askersund 0,3 

Avropsprojekt (upphandling) fordon (LS §111 28/5) 1,0 

    

Mansmottagning (LS §100 28/5) 0,5 

Utökning av läkartjänster i primärvården (LS § 133 17/6) 20,0 

Arbetsmarknadskunskap i skolan (LS §112 28/5) 0,25 

Samverkansmodell för läkemedel (LS §147 28/8) 0,35 

USÖ:s akutmottagning (LS §159 28/8) 7,7 

Sammanhållen korttidsvård (LS § 158 28/8) 3,9 

Summa effekter tidigare beslut 67,5 
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Sammanställning av nya uppdrag med ekonomiskt tillskott 
 
Verksamhet Belopp 

2015, 
mnkr 

Belopp 
2016, mnkr 

Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning   
att förstärka Asyl- och invandrarhälsan för att ge möjlighet till ökat omhändertagande och 
genomföra fler hälsoundersökningar. 

2,8  

att genomföra effekterna av Region Örebro läns lönebildningsstrategi avseende 
yrkesgruppen sjuksköterskor.  

20,0  

att genomföra ytterligare förbättringar för länets cancersjukvård. 6,0 6,0 

att införa avgiftsfri hälso- och sjukvård i specialist- och öppenvård för personer som är 85 
år och äldre från och med den 1 januari 2015. Detta innebär fri vård för läkarbesök, 
sjukvårdande behandling inklusive provtagning samt jouravgift. 

6,0  

att införa en jämlik åldersgräns, 23 år, för pojkar och flickor till ungdomsmottagningen.    2,0  

att under 2015 genomföra en fördjupad utredning rörande omhändertagande av mäns och 
kvinnors sexuella hälsa, där Urologiska kliniken är involverad. Utredningen ska omfatta en 
beskrivning av vårdkedjan, omvärldsanalys m.m. 

0,5  

att utveckla pågående projekt med hälsokommunikatörer.  0,4  

att utveckla samarbetet med Landstinget i Värmland runt 
ambulanshelikopterverksamheten.  

2,5  

Summa nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning 40,2 6,0 
   

Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag    
att till jubileumsåret 2015 genomföra en större stadshistorisk utställning. 1,0  

att tillsammans med Örebro kommun och länets övriga kommuner utveckla området vid 
Naturens hus, Naturum.  

0,4  

att utifrån tecknade samverkansavtal utveckla näringslivs- och tillväxtfrågor inom 
samverkansorganisationen Örebro Business Region (BRO).  

2,8  

att utveckla Länsmuseets påbörjade  omställningsarbete för att bättre harmonisera med 
länets kulturplan och dess utvecklingsområden. 

1,0  

att utveckla nya lösningar och insatser avseende social ekonomi och lokal mobilisering. 0,5  

Summa nämnden för regional tillväxt 5,7 0,0 
   

Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag   
att med ett ekonomiska tillskott på 5,8 miljoner kronor driva busstrafik mellan Nora – 
Hällefors 

5,8  

Summa nämnden för samhällsbyggnad 5,8 0,0 
   

Regionstyrelsen får i uppdrag    
att fördela engångskostnader för samordning av verksamheter (kostnader för it, lokaler, 
skyltar med mera) med anledning av införande av Region i Örebro län.  

1,5  

att genomföra akademiska utbildningsanställningar.  4,0 8,5 

att stärka förvaltningsuppdraget och fortsatt utveckla tjänser inom e-Hälsa.  2,0  
Summa regionstyrelsen får i uppdrag  7,5 8,5 
   Summa 59,2 14,5 
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Investeringsbudget 
 

Sammanfattning 

Övergripande förutsättningar 
Investeringar är ett medel för att uppnå regionens övergripande verksamhetsmål. Regionens 
finansiella målsättning är att investeringarna ska självfinansieras. Respektive förvaltning som gör 
en investering skall rymma ökade driftskostnader till följd av investeringar inom den befintliga 
ekonomiska ramen.  
Äskade byggnadsmedel har i stort behandlats i prioritetsordningen: 

• Pågående objekt 
• Nyinvesteringar 
• Beslutade men ej påbörjade objekt 
• Läkarutbildningen mm objekt 
• Specialobjekt 
• Övriga projekt 

Investeringsbudgetens struktur 
Investeringsbudgeten innehåller: 

• Budgetramens fördelning per investeringsgrupp och förvaltning 
• Sammanställning av respektive investeringsgrupp 
• Särskild verksamhetsbeskrivning av samtliga fastighetsobjekt samt medicintekniska 

investeringar över 2,5 mnkr. Reinvesteringar under 2,5 mnkr redovisas i samlad summa 
under respektive förvaltning. 

Uppföljning och rapportering 
Regionservice, skall kontinuerligt avrapportera investeringsutfallet för område fastigheter, område 
medicinsk teknik och område Region IT till ekonomi- service- och ägarutskott. Avviker anbuden i 
upphandlingen från kalkylerat belopp med > 10 % ska objektet särskilt redovisas för ekonomi- 
service- och ägarutskottet. Investeringsverksamheten kommer att kontinuerligt avrapporteras i 
samband med periodrapport, delårsrapport och årsredovisning. 

Investeringsram 2015 
Investeringsbudgeten uppgår till 518 mnkr med fördelning enligt nedan.   
 
Sammanställning per investeringsgrupp, mnkr   

Fastighetsinvesteringar egna 338 
Fastighetsinvesteringar externa hyresgäster 9 
IT investeringar 20 
Medicintekniska investeringar 100 
Övriga investeringar 51 
Summa 518 
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Sammanställning per förvaltning 
Belopp i miljoner kronor 
Förvaltning Byggnader IT MT Övrigt Totalt 

H&S gemensamt 
  

4,8 
 

4,8 

USÖ 28,6 
 

71,1 7,0 106,6 

Etapp 2 USÖ 83,0 
   

83,0 

Karlskoga lasarett 35,0 
 

9,0 3,7 47,7 

Lindesbergs lasarett 21,5 
 

8,9 3,5 33,9 

Psykiatri   15,0 
  

3,0 18,0 

Habilitering 4,5 
 

0,2 0,7 5,3 

Primärvården 12,5 
 

0,1 7,0 19,5 

H&S förvaltningen totalt 200,0 0,0 89,2 24,7 314,0 

Tandvården 16,0 
 

6,0 2,0 24,0 

LS Folkhögskolor 1,1 
  

1,4 2,5 

Regionhälsan 0,1 
   

0,1 

LoVS (regionfastigheter) 92,1 
   

92,1 

LoVS 24,0 20,3 
 

4,9 49,2 

Länstrafiken 
   

17,8 17,8 

Regionstyrelsen externa hyresgäster 9,0 
   

9,0 

Regionstyrelsen övriga 5,0 
   

5,0 

Summa 347,3 20,3 100,0 50,8 518,4 
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Fastigheter 
Nedan följer en redovisning av investeringsgruppen fastigheter. Fastighetsobjekten redovisas per 
förvaltning med en beskrivning av varje objekt.  
 
Universitetssjukhuset På-

gående 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående projekt 
 

  
     Verksamhetsförändringar Teknik-Miljö 

 
6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 

Fredsgatan 40 utvändig/invändig 
anpassning 22,5 4,0 

    
26,5 

Lokalbehov för läkarutbildningen inom 
USÖ 3,0   1,0 

   
4,0 

Byggnadsinvesteringar beroende av MT 
Prio 

 
  

     O-huset GA 68 (MT 1887) 0,5 2,0 
    

2,5 

O-huset spect CT (8MT 1482) 10,5   
    

10,5 

O-huset utbyte 2st CT (MT 1193) 2,2   
    

2,2 
M-huset omstrukturering laboratorium 
medicin 5,7 1,0 14,0 

   
20,7 

M-huset accelerator (MT 1920) 
 

1,0 
    

1,0 

Datortomograf O-huset (MT 2260) 
 

2,1 
    

2,1 

Pipiteringsrobot (MT 1794) 
 

0,5 
    

0,5 

Diskmaskin fiberbronchscop (MT 1794) 
 

0,3 
    

0,3 

Telemitriutrustning (MT 2356) 
 

0,2 
    

0,2 

Pågående men ej byggstart 
 

  
     B-Huset poliklinisk verksamhet Urologi 20,5   10,0 

   
30,5 

Reservvatten 4,5 4,0 21,0 
   

29,5 

USÖ centrala UPS 3,0 1,0 1,0 1,0 
  

6,0 
F-huset anpass medicinskt bibliotek ny 
verksamhet 0,5 0,5 4,5 

   
5,5 

Övriga objekt 
 

  
     Omstrukturering  B-huset 

 
2,0 9,0 

   
11,0 

Omstrukturering  B-huset Neonatal 
 

1,5 10,0 10,0 
  

21,5 

S-huset Utbildningsenheten 
 

1,5 
    

1,5 

Klinikgemensam behandlingsenhet 
 

1,0 4,0 
   

5,0 

Totalt USÖ 72,9 28,6 80,5 17,0 6,0 6,0 211,0 
 
Objekt: Verksamhetsförändringar – Teknik-Miljö 
Verksamheterna och dess behov av anpassning av lokaler är en ständigt pågående process. De 
medel som budgeteras inom detta ”investeringsobjekt” möjliggör en förhållandevis snabb 
anpassning av lokalerna för att möta nya behov. 
 
Objekt: Fredsgatan 40 utvändig/invändig anpassning 
2010 beslutades att byggnaden skulle renoveras utvändigt och invändigt, den utvändiga 
renoveringen är i dag färdig och har utförts under åren 2010 – 2012. Under 2012 beslutades att åter 
uppstarta barnpediatriska verksamheten för USÖ, verksamheten ska inte fysiskt ligga inom USÖ’s 
lokaler varför Fredsgatan 40 är ett bra alternativ. En förstudie har gjorts som visar att barn 
pediatriska verksamheten kan bedrivas inom Fredsgatan 40 på ett effektiv och säkert sätt. 
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Objekt: Lokalbehov för läkarutbildningen 
I samband med att de första studenterna kommer till USÖ behöver vissa lokaler anpassas. 
 
Objekt: Byggnadsarbeten i samband med Medicintekniska installationer 
Utredningar har gjorts angående byggnadsarbeten i samband med utbyte/förnyelse av 
medicinteknisk utrustning inom: 
 
Objekt: B-Huset poliklinisk verksamhet Urologi 
Ökande verksamhet och behov av att samla verksamheten medför behov av lokalförändring och 
större lokalytor. Man ser också en fördel i att göra enklare dagkirurgiska ingrepp i lokalanestesi på 
mottagningen, vilket skulle förenkla och ge ett snabbare flöde för patienterna. Dessutom skulle det 
frigöra operationstid i O-huset. 
 
Objekt: Reservvatten  
Socialstyrelsen rekommenderar att akutsjukhusen i Sverige ska kunna vara självförsörjande på el, 
värme och vatten vid en krissituation. Sjukhuset uppfyller inte Socialstyrelsens rekommendationer 
gällande reservvattenförsörjningen. Hösten 2006 fick Landstingsfastigheter i uppdrag från 
Säkerhetsrådet att utföra en förstudie angående tillskapande av reservvatten som genomförts. 
 
Objekt: Centrala UPS  
Idag finns ett antal verksamheter inom sjukhuset som är utrustade med små lokala UPS som 
försörjer viktig utrustning. För att få en säkrare backup med ström till sådan utrustning investeras i 
större UPS som försörjer hela eller delar av huskroppar.  
  
Objekt: F-huset anpassning medicinska biblioteket  
När biblioteket flyttar ut till nya lokaler inom Campus USÖ finns behov av lokalanpassning inom 
före detta till annan verksamhet. 
 
Objekt: Omstrukturering B-huset  
B-huset har inte varit föremål för någon mera omfattande upprustning sedan 1993/1996. 
Verksamheterna förändras och riktade förändringar har också gjorts för några av klinikerna. 
Behovet att göra mer långsiktiga, planerade åtgärder för att därmed undvika onödiga ombyggnader 
i framtiden finns.  
 
Objekt: Omstrukturering B-huset Neonatal 
För att kunna bedriva en modern och patientsäker neonatal vård behövs en ny neonatalavdelning. 
Efter utbrott av bl. a MRSA ( är en bakterie av typen gula stafylokocker som är motståndskraftig 
mot många olika sorters antibiotika) har antalet vårdplatser minskats för att bl. a minska ny 
spridning av bakterier. Antalet IVA platser har minskats från 5 till 3 och intermediärplatser från 5 
till 4. Inga överbeläggningar tillåts. Möjligheten att utveckla verksamheten inom nuvarande 
lokaler- som redan byggts om flera gånger- är inte möjligt. Ett universitetssjukhus behöver en 
modern neonatalavdelning. 
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Objekt: Utbildningsenheten USÖ 
Inom USÖ finns inte några lediga lokaler vilket innebär stora bekymmer för både befintliga 
verksamheter och framförallt för nya verksamheter som startas. Utbildningsenheten är en relativt 
ny verksamhet och har bedrivit sin verksamhet i olika lokaler utspridda inom sjukhuset. Nu har 
verksamheten vuxit så mycket att de har behov av egna lokaler som de kan samla sin verksamhet i 
och bedriva den på ett effektivt sätt. I huvudbyggnaden för CV-området hyrs i dag en lokal där en 
del av utbildningsenhetens verksamhet bedrivs. Inom samma byggnad finns tomställda ytor som 
kan anpassas till utbildningsenhetens hela verksamhet. 
 
Objekt: Klinikgemensam behandlingsenhet  
På sjukhusledningens uppdrag pågår på USÖ ett utvecklingsarbete med syfte att skapa en samlad 
vårdenhet för icke-specialitetsbunden dagvård för patienter som behöver behandling med 
biologiska läkemedel. I uppdraget ingår att föreslå lämplig lokalisering av enheten där förslaget är 
att etablera denna enhet i Onkologklinikens f.d. behandlingsenhet på vån 5 i M-huset. Vidare ingår 
att på Onkologmottagningen skapa utrymme för att bereda plats för de medarbetare som behöver 
evakueras på vån 5.  

Etapp 2, Universitetssjukhuset 
På-

gående 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 Summa 

Förberedande arbete 70,7   5,0 
   

75,7 

*Etapp 2A Nybyggnad Högspec.hus 22,0 58,0 170,0 220,0 270,0 230,0 970,0 

Etapp 2A Ny entré A-huset 
 

  
  

0,5 12,5 13,0 
Etapp 2A Ombyggnad befintlig entré A-
huset 

 
  

  
0,5 14,0 14,5 

*Etapp 2B ombyggnad befinligt A-hus 1,0   
    

1,0 

*Etapp 2C om och tillbyggnad 2,5 12,0 24,0 56,0 56,0 49,5 200,0 

Etapp 2D Ombyggnad operation O-huset 4,0   10,0 
   

14,0 

ETAPP 2 Parkeringshus/markparkering 
 

1,0 0,5 33,5 70,0 35,0 140,0 

ETAPP 2 CV 1 parkering 
 

1,8 
    

1,8 

ETAPP 2 CV Huvudbyggnad parkering 
 

1,2 
    

1,2 

Utbyggnad godsmottagning F-huset 0,5 2,0 30,0 50,0 68,0 
 

150,5 
A-huset div anpassning för fortlevnad 8-
10år 

 
1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 21,0 

Åtgärder för A-husets fortlevnad 
 

5,0 5,0 
   

10,0 

Ventilation A-huset 
 

1,0 14,0 
   

15,0 

Fasad A-huset 
 

  
 

20,0 40,0 
 

60,0 

A-huset undercentral 
 

  2,0 2,0 2,0 
 

6,0 

Totalt Etapp 2 100,7 83,0 265,5 386,5 512,0 346,0 1 693,7 

* Projekt A och C indexeras 8 % from 2012-2014 
       * MT-utrustning H-huset tillkommer 150 miljoner 
       *Vid start av Etapp 2b (befintligt A-hus) beräknas ombyggnadskostnaden till 670 miljoner 
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Objekt: Etapp 2, USÖ 
En stor strategisk satsning inom Region Örebro län 
Byggnadsförnyelsen av Universitetssjukhuset Örebro – benämnd etapp 2 – är en stor pågående 
strategisk satsning inom Region Örebro län. Det är en framtidsinriktad förnyelse för länets 
invånare som ska bidra till att målen inom hälso- och sjukvårdsområdet nås, däribland målen för 
den högspecialiserade vården. Den nya byggnaden för högspecialitetsvård, H-huset, beräknas stå 
klar år 2020. 
 
Under flera år har det pågått ett förberedande arbete för att skapa förutsättningar för nya lokaler för 
verksamheter inrymda i A-huset. Tidigare utredningar har pekat på att delar av A-husets 
nuvarande verksamheter inte kan inrymmas i den befintliga byggnaden utan kräver en ny byggnad. 
En sådan skapar de förutsättningar som krävs för en vård anpassad till nutida- och framtida krav. 
Detta gäller framförallt operationslokaler och lokaler för inneliggande patienter. 
 
Samtidigt har under senare år behovet av att skapa mer väldimensionerade och funktionella lokaler 
för Akutmottagningen ökat för att möta nya förutsättningar i fler besök och tilltagande hot- och 
våldssituationer.  
 
En förstudie togs fram under 2011 som formulerade behoven av byggnadsförnyelse inom 
USÖ, med utgångspunkt från de uppdrag och förutsättningar som verksamheten vid sjukhuset 
förväntades ha 2015/2017. 
 
Viktiga ställningstaganden i detta arbete för de A-husverksamheter som skall flytta är 
• En samlad operationsenhet 
• En samlad slutenvård 
• En dagkirurgisk och postoperativ enhet för barn och vuxna 
• En samlad öppenvård – korta vårdkedjor 
• Lokaler för forskning och utbildning 
 
Den tidigare planerade upprustningen av A-huset är i nuläget lagd på is och ersatt av en utredning 
som under 2014 ska belysa förutsättningarna till att upprätthålla en säker byggnad med 
ändamålsenliga lokaler för befintlig verksamhet fram till dess att det nya H-huset är färdigt samt 
belysa förutsättningarna att under en ytterligare period av 10-15 år kunna nyttja A-husets lokaler 
för verksamhet av mer tillfällig karaktär.  
 
Genomförandet av byggnationerna förutsätter en rad förberedande arbeten, till exempel 
• Flytt av Södra Grev Rosengatan med tillhörande 
Media (Se beslut från Landstingsfullmäktige dat 2011-06-20) 
• Planändring 
• El-arbeten för ökad framtida elkraftförsörjning för USÖ 
• Flytt av el, fiber och telekablar 
• Flytt av ställverk 
• Markundersökning inkl. geoteknik 
• Utredningar 
• Markköp 
• Ersättningsparkeringar (ej parkeringshus) 
• Anslutningsvägar 
• El- och VVS-arbeten 
 
För att i framtiden klara parkeringsbehovet utreds förutsättningarna för parkeringshus vid USÖ-
området. 
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Karlskoga lasarett På-
gående 

Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående objekt 
 

  
     Verksamhetsförändring teknik och miljö 

 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

Pågående men ej byggstart 
 

  
     Ombyggnad operation, provisoriska op 

salar 17,0 13,0 37,0 20,0 10,0 0,0 97,0 

Sterilcentral 
 

5,0 15,0 
   

20,0 

Reservvatten 3,0 4,0 
    

7,0 

Övriga objekt 
 

  
     Planering av tomställda lokaler 

 
1,0 5,0 

   
6,0 

Venöst centrum 
 

6,0 
    

6,0 

Ombyggnad Rehab med bassäng 
 

2,0 10,0 
   

12,0 

Ventilation/kyla dialys 
 

2,0 
    

2,0 

Totalt Karlskoga lasarett 20,0 35,0 69,0 22,0 12,0 2,0 160,0 
 
Objekt: Verksamhetsförändringar – Teknik-Miljö 
Verksamheterna och dess behov av anpassning av lokaler är en ständigt pågående process. De 
medel som budgeteras inom detta ”investeringsobjekt” möjliggör en förhållandevis snabb 
anpassning av lokalerna för att möta nya behov. 
 
Objekt: Ombyggnad operation 
Operationsavdelningen som är från 1972 byggs om för att uppfylla dagens krav på bland annat 
ventilation och storlek. Ombyggnationen klarar behovet av mer medicinsk teknisk utrustning och 
logistiken förbättras.  
 
Objekt: Sterilcentral  
Sterilcentralens lokaler och utrustning behöver anpassas för dagens behov. Sterilcentralen är 
centralt placerad på operation vilket gör att ombyggnad nu sker samtidigt som 
operationsombyggnaden. Ombyggnationen innebär stora förbättringar ur miljösynpunkt. 
 
Objekt: Reservvatten 
Socialstyrelsen rekommenderar att akutsjukhusen i Sverige ska kunna vara självförsörjande på el, 
värme och vatten vid en krissituation. Sjukhuset uppfyller inte Socialstyrelsens rekommendationer 
gällande reservvattenförsörjningen varför tillskapande av reservvatten nu genomförs.   
 
Objekt: Planering av tomställda lokaler  
Karlskoga Kommun har lämnat lokaler på lasarettet (delar av Treklövern) och anpassningar sker 
utifrån olika förslag som utreds.  
 
Objekt: Venöst centrum 
De senaste åren har minimalinvasiva (behandling av godartad prostataförstoring) metoder ersatt 
den öppna varicerkirurgin. Det Venösa centrat som skapas inom Region Örebro län, med placering 
på Karlskoga lasarett, ska bedriva en verksamhet som ligger i framkant och därigenom är med och 
formar vårdpraxis inom området. Ombyggnationer sker i tilltänkta lokaler för att tillskapa 
mottagningsrum, behandlingsrum samt ultraljuds rum.  
 
Objekt: Ombyggnad Rehab med bassäng  
Ombyggnationen ersätter nuvarande rehab med bassäng från 1972 som är uttjänt. Bassängen 
bedriver dagligen träning för ca 100 deltagare. 
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Objekt: Ventilation/kyla dialys 
Dialysavdelningen har sedan ca 10 år funnits i nuvarande lokaler. Under denna tid har 
verksamheten utökas vilket innebär en ökad värmebelastning som måste kylas bort. 
 
Lindesbergs lasarett På-

gående 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående projekt 
 

  
     Verksamhetsförändring teknik och miljö 

 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

Reservvatten 2,0 2,0 2,0 
   

6,0 

Bygnadsivestering beroende av MT-Prio 
 

  
     Datortomografi CT 2 

 
2,5 

    
2,5 

Pågående men ej byggstart 
 

  
     Akutmottagning och saneringsstation 30,0 10,0 24,0 

   
64,0 

Ombyggnad och flytt av kirurgmottagning 
 

2,0 2,0 
   

4,0 

Övriga objekt 
 

  
     Kylanläggning avd 3 och 4 

 
2,0 

    
2,0 

Utredning reservkraft Lindesbergs Lasarett 
 

1,0 
    

1,0 

Totalt Lindesbergs lasarett 32,0 21,5 30,0 2,0 2,0 2,0 89,5 
 
Objekt: Verksamhetsförändringar – Teknik-Miljö 
Verksamheterna och dess behov av anpassning av lokaler är en ständigt pågående process. De 
medel som budgeteras inom detta ”investeringsobjekt” möjliggör en förhållandevis snabb 
anpassning av lokalerna för att möta nya behov. 
 
Objekt: Reservvatten   
Socialstyrelsen rekommenderar att akutsjukhusen i Sverige ska kunna vara självförsörjande på el, 
värme och vatten vid en krissituation. Sjukhuset uppfyller inte Socialstyrelsens rekommendationer 
gällande reservvattenförsörjningen varför tillskapande av reservvatten nu genomförs. 
 
Objekt: Datortomografi CT 2 
CT 2 är en utökning av MT utrustning.  
 
Objekt: Akutmottagningen och saneringsstation  
Ombyggnationen gör att inslussningen av patienter till akutmottagningen blir säker genom att först 
ha en sluss till ett väntrum och ytterligare en sluss till sjukvårdsdelen. För patienter som har blivit 
utsatta för kemikalier vid olyckshändelser byggs en saneringsstation.   
 
Objekt: Ombyggnad och flytt av kirurgmottagning  
För att kunna genomföra Akutprojektet behöver kirurgmottagningen flytta sin verksamhet till 
annan tomställd del av sjukhuset vid senare del av etapp. Detta kommer att innebära kostnader att 
iordningställa de nya lokalerna efter kirurgmottagningens behov.  
 
Objekt: Kylanläggning avdelning 3 och 4 
Vårdavdelningarna med undantag av avdelning 5 saknar komfortkyla vilket innebär stora besvär 
för patienter och personal under den varma årstiden. Vi ser ett stort behov av att utrusta 
kvarvarande avdelningar med kyla. Av praktiska skäl kan verksamheten klara installation av max 
två avdelningar per år. Behovet inför 2015 är därför att installera kyla på två av de fyra 
kvarvarande avdelningarna. 
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Objekt: Ny reservkraft 
Ny reservkraft säkerställer patientsäkerheten enligt dagens normer. De förändringar som kommer 
att ske på sjukhuset (ny Dialysmottagning och ombyggnation av akutmottagen) gör att vi tills 
vidare har behov av en provisorisk reservkraftsanläggning. En utredning pågår i syfte att ta fram 
en kostnadssammanställning av en ny reservkraftsanläggning. 
 
Psykiatri På-

gående 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående objekt 
 

  
     Verksamhetsförändring teknik och miljö 

 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 20,0 

Anpassning läkarstudenter i fd rehabs 
lokaler 2,0 2,0 2,0 

   
6,0 

Pågående men ej byggstart 
 

  
     Anpassning L-huset, slutenvård ink avd 5 1,0 4,0 10,0 

   
15,0 

Anpassning E-huset, efter avd 5. 0,5 1,0 6,0 
   

7,5 

Anpassning av fd jourmottagning 
 

1,5 
    

1,5 

Anpassning av fd arkiv L-huset 
 

2,0 2,0 
   

4,0 

Övriga objekt 
 

  
     Behov tomställda lokaler Psykiatri 

Karlskoga Lasarett 
 

0,5 5,5 
   

6,0 

Totalt Psykiatrin 3,5 15,0 29,5 4,0 4,0 4,0 60,0 
 
Objekt: Verksamhetsförändringar-Teknik-Miljö 
Verksamheterna och dess behov av anpassning av lokaler är en ständigt pågående process. De 
medel som budgeteras inom detta ”investeringsobjekt” möjliggör en förhållandevis snabb 
anpassning av lokalerna för att möta nya behov. 
 
Objekt: Anpassning läkarstudenter  
Åtgärder inom USÖ, både mottagning och slutenvård, för att klara att ta emot ökat antal 
studerande.  
 
Objekt: Anpassning av L-huset USÖ, slutenvård inklusive avdelning 5  
   
För att Avdelning 5 med sex vårdplatser för BUP ska klara kraven på säker vård och samband med 
psykiatrins övriga akutverksamheter sker anpassningar i lokalerna.  
 
Objekt: Anpassning E-huset USÖ, efter avdelning 5 
Anpassning E-huset, mottagningsverksamhet/kansli – arbetsmiljö och förbättrad logistik  
Psykiatrins ledningsstöd har under flera år framfört ett motiverat behov av att öka närheten till den 
stora volym verksamhet som bedrivs på USÖ. I anslutning till att avdelning 5 flyttas till L-huset 
uppstår möjlighet att anpassa den ytan för detta behov. Det innebär att lokaler som nu disponeras 
för Psykiatrins ledningsstöd på Eklundavägen 1 kan friställas för annan verksamhet.  
 
Objekt: Anpassning av före detta Jourmottagning  
Anpassning f d jourmottagning – arbetsmiljö - vårdflöden och samband plus förbättrad logistik. 
Lokalen ligger i centrum av L-husets heldygnsvårdsyta och bör kunna användas på ett optimalt sätt 
för att minska trångboddheten och förbättra förutsättningarna för det samlade uppdraget. Objektet 
har direkt samband med uppdrag 2,5 och 6.   
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Objekt: Anpassning av arkiv, L-huset USÖ   
Psykiatrin stora journalarkiv som finns placerat i anslutning till jourmottagning har nu tjänat ut sitt 
syfte i och med datoriseringen. Ytan behöver friläggas för att ingå i lokaler som kan möta det 
ökade vårdtrycket och ingå i den åtgärd som ska ske inom L-husets avseende slutenvård och 
utbildningsuppdrag. Flytt av arkivets samlade material kan ske till annan del av psykiatrin och 
fortsatt anknytning till det nya arkivhuset ska ske från den placeringen.  Objektet har samband med 
uppdrag 2,4 och 6  
 
Objekt: Behov tomställda lokaler Psykiatri Karlskoga lasarett  
Vårdsäkerhet, arbetsmiljö och logistik. Vid Karlskoga lasarett bedriver APÖ (Allmänpsykiatrisk 
öppenvård) mottagning och rehabiliteringsverksamhet och slutenvård. Lokalerna är trånga och 
utspridda med stora brister vad gäller både vårdsäkerhet och arbetsmiljö.  
 
Habilitering På-

gående 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående objekt         

Verksamhetsförändring teknik och miljö  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

Pågående men ej byggstart         

A-huset Audiologen Jourmottagning 2,0 1,0     3,0 

Övriga objekt         

Förändring lokalutnyttjande Lilla Karla  1,0     1,0 

Halltorp personalkök-renovering  0,5     0,5 

Totalt Habilitering 2,0 4,5 2,0 2,0 2,0 2,0 14,5 

 
Objekt: Verksamhetsförändringar – Teknik-Miljö 
Verksamheterna och dess behov av anpassning av lokaler är en ständigt pågående process. De 
medel som budgeteras inom detta ”investeringsobjekt” möjliggör en förhållandevis snabb 
anpassning av lokalerna för att möta nya behov. 
 
Objekt: Audiologen Jourmottagning 
Arbetsplats för tre tekniker och två audionomer med patient.  
”Möjlighetscentrum” med utställning av ny hörselteknisk utrustning. Dessa lokaler frigör 
dessutom utrymme på plan 6 som ska användas för cochelaimplantat verksamhet samt 
utbildningsenhet.  
 
Objekt: Förändring lokalutnyttjande Lilla Karla 
Konferensrummet i Lilla Karla ljudisoleras och anpassas för möten med sekretess.  
 
Objekt: Halltorp personalkök, renovering 
Ombyggnad av personalkök för ca 50 medarbetare.   
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Primärvården På-
gående 

Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående objekt 
 

  
     

Verksamhetsförändring teknik och miljö 
 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

Anpassning lokaler läkarstudenter 13,0 3,0 2,0 
   

18,0 

Ombyggnad Adolfsberg VC. Lab/reception 3,0 3,0 
    

6,0 

Ombyggnad Odensbacken VC Lab/reception 3,0   
    

3,0 

Utredning Ny Vårdcentral Lindesberg 0,5 1,0 10,0 30,0 56,0 0,0 97,5 

Utredning ny Vårdcentral Örebro 0,5 1,0 
    

1,5 

Övriga objekt 
 

  
     Utbyggnad Lillåns Vårdcentral 

 
0,5 

    
0,5 

Utbyggnad Mikaeli Vårdcentral 
 

1,0 9,0 
   

10,0 

Totalt Primärvården 20,0 12,5 24,0 33,0 59,0 3,0 151,5 
 
Objekt: Verksamhetsförändringar – Teknik-Miljö 
Verksamheterna och dess behov av anpassning av lokaler är en ständigt pågående process. De 
medel som budgeteras inom detta ”investeringsobjekt” möjliggör en förhållandevis snabb 
anpassning av lokalerna för att möta nya behov. 
 
Objekt: Anpassning lokaler läkarstudenter   
Anpassning av rum i befintliga eller i utökade lokaler. Varje vårdcentral skall ha ett rum med fyra 
arbetsplatser samt ett behandlingsrum. 
 
Objekt: Ombyggnad Adolfsberg Vårdcentral Laboratorium/Reception 
För bättre arbetsmiljö och effektivitet för patienter och personal.  
 
Objekt: Ombyggnad Odensbacken Vårdcentral Laboratorium/Reception 
För bättre arbetsmiljö och effektivitet för patienter och personal. 
 
Objekt: Utredning ny Vårdcentral Lindesberg 
Påbörja planeringen av ny vårdcentral i Lindesberg, då nuvarande lokaler inte uppfyller 
effektivitetskrav varken ur patient- eller personalperspektiv.  
 
Objekt: Utredning ny Vårdcentral Region Örebro län 
Ny primärvårdscentral planeras uppföras i Örebro av Region Örebro län eller Länsgården AB 
2017-2018. 
 
Objekt: Utbyggnad Lillåns Vårdcentral 
Tillbyggnad av vårdcentralen sker för att få fler arbets-/ undersökningsrum, för att få en väl 
fungerande vårdcentral som ska kunna ta emot och bemöta patienter på ett korrekt sätt. Därtill 
skulle vårdcentralen kunna börja erbjuda patienterna att kunna komma och ta ”självblodtryck” då 
det skulle finnas ett rum för detta ändamål. Det är en stor nybyggnation i området vilket leder till 
att vårdcentralen kommer att få fler listade patienter 
 
Objekt: Utbyggnad Mikaeli Vårdcentral 
Om och tillbyggnad av vårdcentralen sker nu för att matcha verksamhetens behov som sedan 2004 
har varit fristående VC. Byggnationen ger vårdcentralen ombyggd entré, reception samt 
laboratoriet. Tillbyggnad av vårdcentralen sker för att få fler arbets-/ undersökningsrum, för att få 
en väl fungerande vårdcentral som ska kunna ta emot och bemöta patienter på ett korrekt sätt. 
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Därtill skulle vårdcentralen kunna börja erbjuda patienterna att kunna komma och ta 
”självblodtryck” då det skulle finnas ett rum för detta ändamål.  
 
Tandvården  På-

gående 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående objekt 
 

  
     Verksamhetsförändring teknik och miljö 

 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

Pilgårdens Folktandvård Degerfors 
ombyggnad 0,2 4,5 

    
4,7 

Ny Tandvårdsklinik 
 

1,0 4,5 10,0 4,5 
 

20,0 
Byggnadsinvesteringar beroende av MT 
Prio 

 
  

     Lokalanpassningar i samband med 
unitbyte 

 
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

Pågående men ej byggstart 
 

  
     Omdisponering befintliga lokaler 

Folktandvårdens Kundcenter 
 

3,0 
    

3,0 

Övriga objekt 
 

  
     Laxå FTV omdisp bef lokaler 5 

behandlingsrum 
 

2,0 2,0 
   

4,0 

Föreläsningssal Klostergatan 
 

1,5 
    

1,5 

Totalt Tandvården 0,2 16,0 10,5 14,0 8,5 4,0 53,2 
 
Objekt: Verksamhetsförändringar – Teknik-Miljö 
 Verksamheterna och dess behov av anpassning av lokaler är en ständigt pågående process. De 
medel som budgeteras inom detta ”investeringsobjekt” möjliggör en förhållandevis snabb 
anpassning av lokalerna för att möta nya behov. 
 
Objekt: Pilgården Folktandvård Degerfors ombyggnad 
Ombyggnation av Pilgårdens FTV sker nu för att skapa ändamålsriktiga lokaler med god 
patientsäkerhet.  
 
Objekt: Lokalanpassningar i samband med unit byte 
Folktandvården reinvesterar årligen i ca 20 nya behandlingsunitar (ingår i kategori MT-
investeringar). Utbytet garanterar patientsäkerhet och hygienkrav. I samband med utbyte av 
dentala unitar uppkommer i de flesta fall ett behov av ombyggnation av befintligt behandlingsrum, 
ex vis behöver man byta golvbeläggningen då olika utrustningsmodeller har varierande anslutning 
till avlopp och vatten.  
 
Objekt: Omdisponering befintliga lokaler Folktandvården Kundcenter  
Ombyggnad av nuvarande lokaler på bottenvåning med ändring från nuvarande administrativa 
lokaler till lokaler med 7-10 behandlingsrum för patientverksamhet. Genom att tillskapa 7-10 nya 
behandlingsrum inom specialisttandvårdens lokaler kan fler patienter få vård i rimlig tid samt att 
sjukhustandvårdens organisation i Örebro kan flytta sin patientverksamhet från folktandvården 
Haga till Klostergatan, där en samordningsvinst med nära anknytning till specialisttandvårdens 
kompetens kommer patienterna till godo.  
 
Objekt: Laxå Folktandvård 
Ombyggnationen säkrar hygienkrav och sekretess samt möjliggör att montera lyft för behandling 
av handikappade och rullstolsbundna.  
 
Objekt: Föreläsningssal Klostergatan   
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Renovering av föreläsningslokalen förbättrar akustik och funktion för att motsvara dagens behov 
då lokalen används för både lokal och nationell utbildning och forskning, i linje med 
ambitionsnivån Nationellt Centrum. 
 
Folkhögskolor På-

gående 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående objekt 
 

  
     Verksamhetsförändring teknik och miljö 

 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Övriga objekt 
 

  
     Kävesta Folkhögskola, Musikens hus 

 
0,5 6,0 

   
6,5 

Kävesta Folkhögskola, utökning av 
danshuset 

 
0,1 1,4 

   
1,5 

Totalt Folkhögskolan   1,1 7,9 0,5 0,5 0,5 10,5 
 
Objekt: Verksamhetsförändringar – Teknik-Miljö 
 Verksamheterna och dess behov av anpassning av lokaler är en ständigt pågående process. De 
medel som budgeteras inom detta ”investeringsobjekt” möjliggör en förhållandevis snabb 
anpassning av lokalerna för att möta nya behov. 
 
Objekt: Kävesta Folkhögskola, Musikens hus 
Kävesta Folkhögskola har 35 musikelever, som nu får ändamålsenliga lokaler.  
 
Objekt: Kävesta Folkhögskola, utökning av danshuset 
Danshuset på Kävesta folkhögskola utökas för att tillgodose ökat behov av elever med dans på 
schemat. 
 
Regionhälsan På-

gående 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående objekt         

Verksamhetsförändring teknik och miljö  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

Totalt Regionhälsan   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 

 
Objekt: Verksamhetsförändringar – Teknik-Miljö 
Verksamheterna och dess behov av anpassning av lokaler är en ständigt pågående process. De 
medel som budgeteras inom detta ”investeringsobjekt” möjliggör en förhållandevis snabb 
anpassning av lokalerna för att möta nya behov. 
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LoVs Regionfastigheter På-
gående 

Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående objekt 
 

  
     

Verksamhetsförändring teknik och miljö 
 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 
Energisparobjekt enligt Regionfullmäktiges 
handlingsplan 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 60,0 

Pågående objekt - Reinvestering 
 

  
     Ventilation Klostergatan Folktandvård 

 
1,0 1,0 

   
2,0 

Brandskyddsåtgärder 30,0 35,0 45,0 45,0 50,0 50,0 255,0 

PCB sanering länet 3,8 5,0 
    

8,8 

HIN enkelt avhjälpta hinder 20,0 2,0 2,0 
   

24,0 

Utbyte brandlarmanläggningar 
 

1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 5,5 

Reinvestering länsövergripande konst 
 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,0 

Karlahuset, ombygg tak, ventilation, värme 0,5 0,5 3,5 
   

4,5 
Hallsbergs Vårdcentral Reinvest. Utbyte 
belysning 0,5 3,0 

    
3,5 

Hallsbergs Vårdcentral Miljöåtgärder, 
markarbeten 1,5 4,5 2,0 

   
8,0 

Halltorp utbyte ventilationsaggregat, 3 st 0,5 1,5 3,0 
   

5,0 

Markarbeten kaj M-huset USÖ 0,5 5,0 5,0 
   

10,5 

Gullspångsvillan kaj markarbeten 2,5 1,0 
    

3,5 

Utbyte DUC:ar, länet. 0,3 2,0 1,0 
   

3,3 

Övriga 
 

  
     Karlskoga lasarett, badet ny ventilation & 

reningsanläggning 0,5 5,5 
   

6,0 

Lindesbergs lasarett, fönsterbyten 
 

2,0 2,0 2,0 2,0 
 

8,0 

Hallsbergs Vårdcentral hörsal 
 

0,5 1,5 
   

2,0 
Ersättning fundament till befintlig konst 
Karlskoga 

 
0,1 

    
0,1 

Karlskoga dubbel hiss 
 

1,3 
    

1,3 

Hyresgästanpassning Utsikten Karlskoga 
 

6,0 2,0 
   

8,0 

Fellingsbro folkhögskola belysning 
 

0,5 
    

0,5 

Belysning Nora Vårdcentral 
 

1,5 
    

1,5 

Belysning Odensbackens Vårdcentral 
 

1,5 
    

1,5 

Belysning Degerfors Pilgården 
 

1,5 
    

1,5 

Hissar Klostergatan Folktandvård 
 

3,0 
    

3,0 

Totalt LoVS Regionfastigheter 70,1 92,1 86,2 59,7 64,7 62,7 435,5 
 
Objekt: Verksamhetsförändringar – Teknik-Miljö 
 Verksamheterna och dess behov av anpassning av lokaler är en ständigt pågående process. De 
medel som budgeteras inom detta ”investeringsobjekt” möjliggör en förhållandevis snabb 
anpassning av lokalerna för att möta nya behov. 
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Objekt: Energisparobjekt                                                                                                                                    
Investeringarna ingår i regionfastigheters handlingsplan som syftar till att uppnå regionens 
mål gällande energi och co2 besparingar.  
Energiprojekt övrigt. Arbetsgrupper ska identifiera potentiella energiåtgärder och ta fram 
åtgärdsplaner för varje fastighet. Arbetsmetodik ”BELOK totalprojekt” tillämpas för Lindesberg 
lasarett och kan stå som modell för arbetet för övriga fastigheter. Arbetet leder till konkreta projekt 
såsom förbättrade klimatskal, förbättrad styrning av belysning, ventilation etc. samt utbyte av 
fastighetstekniska anläggningar såsom ventilationsaggregat, pumpar och belysningsarmaturer till 
energieffektivare utrustning. Målet är att sänka energiförbrukningen med 15 procent till 2015. 
 
Objekt: Ventilation Klostergatan Folktandvård 
Klostergatans gamla och helt utslitna ventilationsaggregat byts ut till nya. Med nya aggregat får vi 
båda bättre hälsa och miljö samtidigt som vi sparar både el, värme och kostnader för drift. 
 
Objekt: Brandskyddsåtgärder SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete) 
Arbetet med det systematiska brandskyddsarbetet bedöms pågå under flera år och kommer att 
genomföras som delprojekt med årsvis etappindelning. Etapp 1 och 2 är genomförda och har berört 
i första hand planering och utredning. Etapp 3–4 har mera berört direkta fysiska byggnadsåtgärder. 
Etapp 5 kommer att beröra både planering, utredning och åtgärdande.  
 
Objekt: Länsövergripande PCB sanering 
I slutet av 90-talet genomfördes en inventering och sanering av PCB. Under 2011 påbörjades en 
kompletterande utredning. Utredningen påvisade ett behov av kompletterande och ytterligare 
saneringsarbeten.  
 
Objekt: HIN Enkelt avhjälpta hinder 
Investeringen syftar till att uppfylla gällande lagstiftning avseende krav på handikappanpassning, 
samt att regionens lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse eller 
orienteringsförmåga. Arbetena genomförs under flera år. Två tidigare etapper innehållande både 
inventering och utförande har genomförts. Åtgärder enligt Handisams riktlinjer genomförs 2013–
2015.   
 
Objekt: Utbyte brandlarms anläggningar 
Som en del av Region Örebro läns arbete med att uppfylla kraven i Plan- och bygglag [2010:900] 
och Lag [2003:778] om skydd mot olyckor (LSO) behöver några av Region Örebro läns 
brandlarmanläggningar bytas ut på grund av ålder och teknikbyten som medför att 
anläggningarnas funktion inte längre kan säkerställas. I dagsläget är det identifierat att Pilgården 
(Degerfors), Kävesta Folkhögskola, Hallsbergs Vårdcentral, Kristinagården (Askersund) samt 
anläggningen på Gräsgatan i behov av åtgärder relativt omgående. Inom några år är det troligt att 
ytterligare anläggningar behöver bytas ut, men detta är inte inventerat ännu. 
 
Objekt: Lilla Karlahuset ombyggnad tak och ventilationsanläggning och 
värmesystem 
Investeringen ersätter gammal ventilationsanläggning. Avsikten är att installera ett 
ventilationsaggregat som endast ventilerar byggnaden och montera in ett system med 
konventionella vattenradiatorer som värmer byggnaden. I samband med detta höjs taket till ett 
sadeltak vilket gör det möjligt att tilläggsisolera och dra ventilationskanaler på vinden.  
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Objekt: Hallsbergs Vårdcentral utbyte av belysning 
Ersätter gammal belysning. 
 
Objekt: Hallsbergs Vårdcentral miljö åtgärder, markarbeten. 
Under 2012 genomfördes en utredning av mark och grundvattensförhållanden runt och under 
vårdcentralen. Ett åtgärdsprogram kommer att tas fram för att på ett strukturerat sätt utföra 
åtgärder så att inomhusmiljön förbättras inom vårdcentralens lokaler.  
 
Objekt: Halltorp utbyte av tre stycken ventilationsaggregat 
Ersätter gamla ventilationsaggregat.  
 
Objekt: Markarbeten Kaj M-huset USÖ 
Under flera år har vatten pumpats i dräneringsbrunnar på baksidan av M-huset, den sida som 
ansluter mot Svartån. Mängden vatten som har pumpats har varit onormalt stor. Ett 
utredningsarbete pågår tillsammans med Örebro kommun om vad som kan vara orsaken. När 
utredningsarbetena färdigställts kommer ett åtgärdsprogram att upprättas.  
 
Objekt: Gullspångsvillan  
Kaj muren vid Gullspångsvillan behöver repareras för att undvika att den ska rämna ut i Svartån.  
 
Objekt: Utbyte DUC;ar, länet 
Fortlöpande utbyte av äldre modeller där support och reservdelar ej längre finns att tillgå. 
 
Objekt: Karlskoga lasarett, badet ventilation och reningsanläggning 
Byggnationen ger Rehabenheten med 6 – 7 000 st besök per år ändamålsenliga, tillgängliga och 
funktionella lokaler. Bassängen från 1972 med cirka 100 gäster per dag renoveras där kvinnor och 
män får egna omklädningsrum. 
 
Objekt: Lindesbergs lasarett, fönsterbyten 
Lindesbergs lasaretts nuvarande fönster ersätts med nya energieffektiva fönster. 
 
Objekt: Hallsbergs Vårdcentral Hörsal 
På Hallsbergs vårdcentral finns en hörsal som är till för hyresgästerna i huset. Det är en gemensam 
yta och betjänar samtliga hyresgäster. Idag hyr Primärvård, Psykiatri, Folktandvård och Hallsbergs 
kommun lokaler på vårdcentralen. Hörsalen är i undermåligt skick och renoveringsbehoven är 
stora. För att kunna samla verksamheterna på ett tillfredställande sätt byggs hörsalen om och 
renoveras efter nu rådande behov. 
 
Objekt: Karlskoga lasarett dubbel hiss 
Det behövs en sänghiss till Karlskoga lasarett, och nu byts personhissarna 1 och 2 ut till en ny 
sänghiss, vilket krävs för att genomföra ombyggnad av operationsavdelningen. 
 
Objekt: Hyresgästanpassning Utsikten Karlskoga 
Hyresgästanpassning avdelningen ”Utsikten” på Karlskoga lasarett. 
 
Objekt: Fellingsbro Folkhögskola belysning 
Skolhusets belysning får ny energieffektiv armatur som styrs av rörelse. 
 
Objekt: Belysning Nora Vårdcentral 
Vårdcentralen får ny energieffektiv armatur som styrs av rörelse. 
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Objekt: Belysning Odensbackens Vårdcentral 
Vårdcentralen får ny energieffektiv armatur som styrs av rörelse. 
  
Objekt: Belysning Degerfors Pilgården 
Vårdcentralen får ny energieffektiv armatur som styrs av rörelse. 
  
Objekt: Hissar Klostergatan Folktandvård 
Alla tre hissarna byts ut till nya för att säkerställa patient – och personalflöden samt att minska på 
olycksriskerna. 
 
LoVS områden På-

gående 
Budget 

2015 
Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående objekt 
 

  
     Verksamhetsförändring Teknik-Miljö 

Områden 
 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

Pågående men ej byggstart 
 

  
     Ny datahall ink vissa personalutrymmen 6,0 15,0 30,0 

   
51,0 

LoVS lokaler USÖ-området 5,5 5,0 
    

10,5 

Övriga objekt 
 

  
     T-huset USÖ iordningställande lokal Regionfastigheter 2,0 30,0 8,0 

  
40,0 

Totalt LoVS områden 11,5 24,0 62,0 10,0 2,0 2,0 111,5 
 
 
Objekt: Verksamhetsförändringar – Teknik-Miljö 
 Verksamheterna och dess behov av anpassning av lokaler är en ständigt pågående process. De 
medel som budgeteras inom detta ”investeringsobjekt” möjliggör en förhållandevis snabb 
anpassning av lokalerna för att möta nya behov. 
 
Objekt: Ny primärdatahall IT   
För att klara tillväxten av system och funktioner tillskapas en ny primärdatahall i Teknikhuset samt 
arbetsplats i anslutning till hallen. Nuvarande primärhall i F-huset går inte att expandera men 
kvarstår därefter som ny sekundärhall. REGION ÖREBRO LÄN s nuvarande primär och 
sekundärhall når sitt kapacitetstak inom 1 – 2 år. 
 
Objekt: LoVS lokaler USÖ-området 
LoVS lokaler inom USÖ området (Kundtjänst, IT, Försörjning, Medicinsk Teknik och Fastigheter) 
anpassas för att klara god service gentemot vården. 
 
Objekt: T-huset USÖ iordningställande lokal Regionfastigheter 
Reparation och anpassning av lokaler inom T-huset USÖ sker för att ge Regionfastigheter 
ändamålsriktiga arbetsytor inklusive omklädningsrum. Byggnationen möjliggör psykiatrins behov 
av ytterligare lokaler i anslutning till L-huset då Regionfastigheter kan släppa lokalerna i K-huset 
som ligger vägg i vägg med L-huset. 
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Regionstyrelsen På-
gående 

Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Utblick 
2018 

Utblick 
2019 

Summa 

Pågående objekt externa hyresgäster 
 

  
     

Fjugesta VC Capio 15,0 5,0 10,0 
   

30,0 

Pågående men ej byggstart 
 

  
     Omflyttning regionbildning 

 
5,0 5,0 

   
10,0 

Övriga objekt 
 

  
     Ombyggn av Kullängens äldreboende i 

Hallsberg 
 

4,0 20,0 20,0 10,0 
 

54,0 

Totalt Regionstyrelsen 15,0 14,0 35,0 20,0 10,0   94,0 
 
Objekt: Fjugesta Vårdcentral Capio 
Idag hyrs delar av vårdcentralen av Capio som driver primärvård på entreprenad. 
Capio har behov av ökade lokalytor, varför tomställda ytor inom vårdcentralen anpassas till deras 
verksamhet. 
 
Objekt: Omflyttning regionbildning 
Från och med 1 januari 2015 övergår det regionala utvecklingsansvaret till organisationen Region 
Örebro län. För att åstadkomma Regionprojektet görs en översyn av lokaler som i sin tur medför 
omflyttning av personal och förbättrade fysiska samband. Detta för att erhålla optimala samband 
för verksamheterna. 
  
Objekt: Ombyggnation Kullängens äldreboende i Hallsberg 
På uppdrag av Hallsbergs kommun verksamhetsanpassas äldreboendet för att kunna driva säker 
och funktionell vård.  
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Medicinsk teknik 
Nedan följer en sammanställning av medicintekniska investeringar fördelat på ny- och 
reinvesteringar. Efter sammanställningen följer en utförlig beskrivning av objekt över 2,5 mnkr. 
  
Mnkr Budget 

2015 

Universitetssjukhuset    
Anpassning av lab T2 för neurointervention, Kardiologiska 
kliniken 0,9 
Utrustning för neurokirurgi, Anestesi- och 
intensivvårdskliniken 5,2 

SUMMA nyinvesteringar 6,1 

REINVESTERINGAR   
Region Örebro Län, övergripande 1,6 
Universitetssjukhuset, totalt 67,6 
varav objekt > 2,5 mnkr   

• Uppgradering och sammankoppling av 
patientövervakningssystem 2,6 

• Datortomograf, röntgenkliniken 7,8 
• Telemetriövervakning, kardiologiska kliniken 4,5 
• Accelerator, onkologiska kliniken 17,0 

    
Karlskoga lasarett, totalt  9,0 
varav objekt > 2,5 mnkr   

• MT-utrustning (Oputrustning flera salar), 
kirurgklinik 4,0 

 
  

Lindesbergs lasarett totalt  8,9 
varav objekt > 2,5mnkr   

• Datortomograf nr.2 (utökning/backup), 
röntgenavdelning 6,0 

 
  

Habilitering och hjälpmedel 0,2 
Primärvård 0,1 
FoU totalt 0,6 
Folktandvården 6,0 

SUMMA reinvesteringar  93,9 

SUMMA totalt  100,0 
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Nyinvesteringar större än 2,5 mnkr 
 
Objekt: Utrustning för neurokirurgi, Anestesi- och intensivvårdskliniken USÖ 
Anskaffandet underlättar en utveckling av den neurokirurgiska verksamheten vid USÖ och består 
av tre delar, Operationsmikroskop konstruerat för att underlätta neurokirurgiska operationer. 
Ultrasugsaspirator för neurokirurgi används för resektion av neuro-tumörer oberoende av typ. 
Neuronavigationsutrustning används för att planera operation som sedan med hjälp av instrument 
kan överföras till patienten under neurokirurgiska operationen. 
 
Investeringsutgift 
Investeringen uppgår till totalt ca 5,2 mnkr, inga byggåtgärder förväntas. 
 
Reinvesteringar större än 2,5 mnkr 
 
Objekt: Ambulanser USÖ, Karlskoga och Lindesbergs lasarett 
Regelbundet utbyte av akutambulanser sker enligt ersättningsplan. Ersättningsplanen är utformad 
för att uppnå bästa möjliga balans mellan ekonomi och medicinsk säkerhet.   
Två stycken ersätter äldre ambulanser 2014 till en kostnad för 3,4 mnkr. En vardera till Lindesberg 
och Karlskoga lasarett till en kostnad på 1,7 mnkr respektive 1,6 mnkr. 
 
Objekt: Uppgradering och sammankoppling av befintligt 
patientövervakningssystem, flera kliniker 
Framtidssäkrar patientövervakningssystemets grundstruktur och möjliggör vidare utbyggnad och 
uppgradering. Det finns stor klinisk nytta av att fortsätta bygga ut och ihop systemet då man t.ex. 
vid länsövergripande telefonkonsultering kan få en bild av patientens vitala värden. Investeringen 
uppgår till totalt ca 2,6 mnkr, inga byggåtgärder förväntas. 

 
Objekt: Telemetriövervakning, Kardiologiska kliniken, USÖ 
Utrustning för EKG-övervakning av patienter på Hjärtavdelning 63 byts ut då reservdelar och 
support på det befintliga systemet kommer att utgå inom kort. Investeringen uppgår till totalt ca 
4,5 mnkr. 
 
Objekt: Accelerator, Onkologiska kliniken, USÖ 
Befintlig accelerator är installerad och driftsatt år 2003. Denna ersätts med accelerator som har 
förbättrad funktionalitet och ger kortare behandlingstider samt ökad precision i behandlingen. 
Investeringen uppgår till totalt ca 26,0 mnkr, varav utrustningsinvesteringen utgör 25,0 mnkr och 
byggåtgärder 1,0 mnkr 
 
Objekt: Datortomograf, Röntgenkliniken USÖ 
Detta avser andra delen av tidigare beviljad investering av en ny datortomograf. Utrustningen 
kommer att ersätta en äldre utrustning. Investeringen uppgår till totalt ca 13,1 mnkr, varav 
utrustningsinvesteringen utgör 11,0 mnkr och byggåtgärder 2,1 mnkr. Kostnaderna fördelas mellan 
2014, 2015. 
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It-investeringar 
Nedan redovisas en sammanställning av IT-investeringar. 
 
 
 
 

Budget 
2015  

 
It-investeringar 20,3 
 
Investeringarna för it-området 2015 uppgår till 20,3 mnkr. Investeringarna innehåller 
återinvesteringar inom vårdsystem , driftssystem och bastjänstsystem. Utrustning till ny serverhall 
inkluderas med 7,85 miljoner kronor. 
 

Övriga investeringar 
 
Förvaltning Budget 

2015  
 

varav 
byggansluten 

utrustning 

Universitetssjukhuset 7,0 3,4 

Karlskoga lasarett 3,7 1,4 

Lindesbergs lasarett 3,5 3,0 

Psykiatri   3,0 2,95 

Habilitering 0,7 0,4 

Primärvården 7,0 5,3 

H&S förvaltningen totalt 24,7 
 Tandvården 2,0 
 LS Folkhögskolor 1,4 
 LoVS 4,9 1,9 

Länstrafiken 17,8 
 Summa 50,8 18,3 

 
Sammanställning  
 
Övriga investeringar för 2015 uppgår till 50,8 mnkr varav 18,3 mnkr avser byggansluten 
utrustning. 
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Åtagande till regionstyrelsen 
Nedanstående redovisar de övergripande mål, inriktningsmål (med indikator och mått) samt de 
uppdrag som regionstyrelsen ansvarar för. Styrelsen har därmed även en 
återrapporteringskyldighet för dessa frågor. 
 
Styrelsens inriktningsmål bygger på fullmäktiges övergripande mål. 

eHälsa 

Övergripande mål 
• Synliga och konkreta förbättringar inom eHälsa för tre huvudsakliga målgrupper: 

individerna, personalen och beslutsfattarna. 

Inriktningsmål 
8. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad 

information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen 
vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via Internet för att få 
service, rådgivning och hjälp till egenvård. 

 Indikator: Andel av länsinvånarna som känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och 
sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. 

o Mått: Minst 70 procent 

 Indikator: Andel av länsinvånarna som är delaktiga i den egna vården via e-tjänsterna på 
1177.se/ Mina vårdkontakter. 

o Mått: 40 procent 

 Indikator: Andel av berörda vårdverksamheter som finns anslutna till Hitta och jämför 
vård på 1177.se. 

o Mått: 100 procent 

Attraktiv arbetsgivare 

Övergripande mål 
• Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och 
hållbart arbetsliv. 

Inriktningsmål 
28. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och 

utvecklas i sin yrkesroll. 

 Indikator: NMI – Nöjdmedarbetarindex ökar 2015 jämfört med mätningarna 2011 och 
2013.  

o Mått: 2011: NMI 76, 2013: NMI 76, 2015: målvärde NMI 80 

 Indikator: AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka 
o Mått: 2013: AVI 117, 2015: målvärde AVI 120  

 Indikator: Jämix – Jämställdhetsindex ska öka 
o Mått: 2013: Jämix 122, 2015: målvärde Jämix 125  
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 Indikator: Frisktalet ska bibehållas  
o Mått: 2013: 80 procent, 2015: målvärde: 80 procent  

 Indikator: Antal oönskade deltider ska minska 
o Mått: Antal personer med oönskade deltider 

 
29. Region Örebro län har en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag 

och framtida utmaningar och säkerställer det framtida behovet.  

 Indikator: Det finns strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län. 
o Mått: Förbättrad balans mellan befintlig och önskad kompetens.  

Region Örebro läns ekonomi 

Övergripande mål 
• Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en 

långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. 
Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden 2015-2018 
motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Inriktningsmål 
30. Regionen ska under mandatperioden redovisa resultat som motsvarar minst 2 

procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

o Mått: För 2015 ska resultat uppgå till minst 150 miljoner kronor. 
 

31. Regionens avsättningar för framtida pensionsutbetalningar ska följa skuldens 
utveckling. Under 2015 ska minst 230 miljoner kronor avsättas till kapitalportföljen. 

 
32. Investeringar ska finansieras utan extern upplåning. 

 
33. Styrelsen och nämnderna ska ha en positiv budgetavvikelse. 

 

Regionstyrelsen får följande uppdrag: 
 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta ett långsiktigt program för hållbar utveckling. 
Programmet ska innehålla de tre perspektiven socialt hållbar utveckling, ekologisk hållbar 
utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling. 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samband med utarbetandet av ett långsiktigt program 
för hållbar utveckling, ta fram välfärdsindikatorer som ska ingå i bokslut 2016. 

• Regionstyrelsen får, kopplat till ovanstående, i uppdrag att reducera antalet styrande 
dokument som innefattas i perspektiven socialt hållbar utveckling, ekologisk hållbar 
utveckling och ekonomiskt hållbar utveckling.  

• Regionstyren får i uppdrag att formulera ett direktiv om införande av ett ledningssystem 
för hållbar utveckling. Ledningssystem för hållbar utveckling vara klart under 2016. 
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• Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och 
sitt dagliga arbete. 

• Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender 
budgeting-analys genomförs. 
 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta ett långsiktigt arbete för HBT-certifiering av 
Region Örebro län verksamheter. 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samverkan med andra aktörer, påbörja en långsiktig 
kartläggning av små barns exponering för skadliga kemikaliers påverkan på hälsan.   

• Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för läkemedel och miljö, i 
samverkan med Arbets- och miljömedicin, läkemedels-kommittén, och Örebro 
universitetet  

• Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkansrådet i dialog med kommunerna se över hur 
Region Örebro län kan stödja och utveckla omsorgen av äldre personer. 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera ett direktiv till nämnden för hälsa, vård och 
klinisk forskning om att upprätta ett långsiktigt program för att stärka den 
högspecialiserade vårdens utveckling inom befintliga excellensområden och utveckling av 
nya verksamheter. 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera ett direktiv till nämnden för hälsa, vård och 
klinisk forskning om ett långsiktigt program för att stärka forskning och utveckling inom 
befintliga excellensområden och utveckling av nya områden.  

• Regionstyrelsen får i uppdrag att vidta åtgärder för att stärka förvaltningsuppdraget och 
fortsatt utveckla tjänster inom e-Hälsa. 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att erbjuda utbildningar till personal inom hälso- och 
sjukvård och socialtjänst så att de har tillgång till it-stöd som underlättar det dagliga 
arbetet, garanterar patientsäkerheten och ger dem tillgång till informationen via de 
nationella e-tjänsterna för Journal och läkemedel. 

• Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett underlag som redovisar krav på framtidens 
vårdinformationssystem  

• Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera ett direktiv till nämnden för samhällsbyggnad 
om ett långsiktigt program som innebär ett aktivare klimatarbete och som stärker regionens 
roll i länets klimatarbete.  

• Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra akademiska utbildningsanställningar.  

• Regionstyrelsen får i uppdrag att fördela engångskostnader för samordning av 
verksamheter (kostnader för it, lokaler, skyltar med mera) med anledning av införande av 
Region i Örebro län. 
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Åtagande till nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning 
Nedanstående redovisar de övergripande mål, inriktningsmål (med indikator och mått) samt de 
uppdrag som nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning ansvarar för. Nämnden har därmed 
även en återrapporteringskyldighet för dessa frågor. 
 
Nämndens inriktningsmål bygger på fullmäktiges övergripande mål. 

Hälso- och sjukvård 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 

Inriktningsmål 
1. Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 

 Indikator: Patienter som vårdats i Region Örebro län ha tillfrågats om levnadsvanor och 
livskvalitet. 

o Mått: Förbättrade aktuella värden i Nationella patientenkäten jämfört med 2014.  

Fullmäktiges övergripande mål 
• Hälso- och sjukvården är kunskapsstyrd, högkvalitativ, jämlik och jämställd. 

Inriktningsmål 
2. Vården är patientsäker 

 Indikator: Samtliga verksamheter har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap 
och evidens.  

o Mått: Verksamheter med indikatorer som har nationellt fastställda målvärden skall 
uppvisa närmande eller resultat i paritet med fastställda målvärdet  

 Indikator: Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och 
riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna.  

o Mått: Allvarliga avvikelser ska leda till händelseanalys, riskanalys ska utföras vid varje 
betydande förändring.  

3. Vården är patientfokuserad 

 Indikator: Region Örebro län ska vara en av de regioner/ landsting i landet som har 
högst patientnöjdhet (PUK, patientupplevd kvalitet) gällande delaktighet, information 
och tillgänglighet till hälso- och sjukvård.  

o Mått: Patientupplevd kvalitet (PUK) index 95 i Nationell patientenkät. 
o Mått: Alla cancerpatienter har tillgång till en kontaktsjuksköterska och erbjuds en 

individuell vårdplan inkluderande rehabiliteringsplan. 
4. Vården är effektiv med fokus på hög kvalitet.  

 Indikator: Genom effektiva och högkvalitativa vårdkedjor skapas ökat värde för hälso- 
och sjukvårdens patienter.  

o Mått: Ökat antal kartlagda och effektiviserade vårdkedjor. Varje område inom hälso- 
och sjukvårdsförvaltningen skall ha minst en kartlagd och effektiviserad vårdkedja som 
sträcker sig över flera verksamhetsgränser vid utgången av 2015. 
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5. Vården är tillgänglig och ska ges efter behov. 

 Indikator: Tillgängligheten till vården ska öka 2015 jämfört med 2014.  
o Mått: Andelen patienter som får nybesök på mottagning alternativt operation/behandling 

inom 60 dagar skall öka 2015 jämfört med motsvarande månader 2014. 
o Mått: Telefontillgängligheten och tillgängligheten till första läkarbesök inom 

primärvården ska öka.  

 Indikator: Tillgängligheten inom cancersjukvården ska öka.  
o Mått: Tid från fastställd cancerdiagnos till behandling ska uppgå till max 4 veckor. 

6. Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig  

 Indikator: Den högspecialiserade vården utvecklas jämfört med 2014.  
o Mått: Den sålda vården ökar 2015 jämfört med 2014. 
o Mått: Nya högspecialiserade verksamheter etableras under 2015 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Den forskning som bedrivs ska genomföras i syfte att ge patienterna bästa möjliga vård och 

omsorg och den är klinisk och patientnära med hög relevans för Region Örebro län, 
patienterna och regionen. 

Inriktningsmål 
7. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ 

 Indikator: I Region Örebro län finns en gemensam uppfattning av begreppet 
universitetssjukvård.  

o Mått: Under 2015 ska kriterier för universitetssjukvård och forskningskvalitet i Region 
Örebro län definieras. 

 Indikator: Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län fortsätter att stärkas. 
o Mått: Ökat antal vetenskapliga publikationer (375/år), antal disputationer (15/år), ökat 

antal docentkompetenta medarbetare (60 medarbetare) samt extern finansiering (35 
mnkr/år), jämfört med 2014. 

 Indikator: Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbättrats jämfört 
med 2014. 

o Mått: Förbättrat utfall inom AT-rankning jämfört med föregående år.  

 Indikator: Antalet ST läkare inom allmänmedicin ska öka under 2015. 
o Mått: Antal ST läkare inom allmän medicin ska öka under 2015 jämfört med 2014 (66 st 

i november 2014) 

eHälsa 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Synliga och konkreta förbättringar inom eHälsa för tre huvudsakliga målgrupper: 

individerna, personalen och beslutsfattarna. 
  



 
  

 116 (128) 

Inriktningsmål 
8. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad 

information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen 
vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via Internet för att få 
service, rådgivning och hjälp till egenvård. 

 Indikator: Andel av länsinvånarna som känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och 
sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. 

o Mått: Minst 70 procent 

 Indikator: Andel av länsinvånarna som är delaktiga i den egna vården via e-tjänsterna på 
1177.se/ Mina vårdkontakter. 

o Mått: 40 procent 

 Indikator: Andel av berörda vårdverksamheter som finns anslutna till Hitta och jämför 
vård på 1177.se. 

o Mått: 100 procent 

Tandvård  

Fullmäktiges övergripande mål 
• Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. 

Inriktningsmål  
9. Tandvården är hälsofrämjande och förebyggande 

 Indikator: Tandvården bidrar med professionell kompetens i hälsofrämjande arbete. 
o Mått: De samarbetsinsatser som gjorts redovisas i särskild överenskommelse med 

Folktandvården. 

 Indikator: Den förebyggande tandvården i skolorna ska stärkas, särskilt i områden där 
behoven är som störst. 

o Mått: Följs upp och redovisas i särskild överenskommelse med Folktandvården. 

 Indikator: Äldres tandhälsa ska förbättras bland annat med regelbundna munhälsosamtal 
med tandläkare eller tandhygienist. 

o Mått: Alla patienter över 75 år ska erbjudas ett munhälsosamtal 
 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Tandvården är god, säker, jämlik och jämställd.  

Inriktningsmål  
10. Tandvården är patientsäker 

 Indikator: Folktandvården har ett arbetssätt som stödjer införande av ny kunskap och 
evidens. 

o Mått: Folktandvården redovisar antalet nya och reviderade riktlinjer som tillkommit 
under året.  

 Indikator: Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och 
riskanalyser ska rapporteras och spridas i verksamheterna. 
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o Mått: Antalet rapporterade avvikelser, händelseanalyser och Lex Maria-rapporter som 
handlagds under året redovisas. Folktandvården redogör för hur dessa spridits i 
verksamheten.  

11. Tandvården är patientfokuserad 

 Indikator: Folktandvårdens patienter ska uppleva sig personligt emottagna och att 
hänsyn tagits till deras önskemål kring behandlingen.  

o Mått: Goda resultat i patientenkäter. Mål:100 procent av Folktandvårdens patienterna 
ska uppleva sig väl omhändertagna . Folktandvården redovisar resultaten av de enkäter 
till patienter som genomförts under året.  

12. Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet 

 Indikator: Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för 
Folktandvårdens patienter  

o Mått: Antal kartlagda och effektiviserade processer. Minst fyra av Folktandvårdens 
viktigaste vårdprocesser ska finnas kartlagda.   

13. Tandvården är jämlik och jämställd 

 Indikator: Genom en individuell riskbedömning av varje patient kan vårdinsatsen 
individanpassas. 

o Mått: Andel riskgrupperade patienter av totala antalet patienter. Mål: 100 procent av 
Folktandvårdens patienter är riskgrupperade. 

 Indikator: Andelen riskgrupperade patienter fördelade på kön. 
o Mått: Fördelningen av andelen riskgrupperade patienter mellan män och kvinnor. 

14. Tandvården är tillgänglig 

 Indikator: Tillgängligheten till vården ska vara fortsatt god. 
o Mått: Väntetider per specialitet och antal patienter i kö per specialitet. Mål: Inga 

väntetider, överstigande 3 månader, för nya patienter eller revisonspatienter i 
allmäntandvården. Ingen väntetid överstigande 3 månader, för högprioriterade patienter 
inom specialisttandvården 

15. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ 

 Indikator: Folktandvården ska bedriva utbildning av specialister inom samtliga 
odontologiska specialistområden. 

o Mått: Folktandvården redovisar antalet specialistutbildningsplatser per specialitet.  

 Indikator: Folktandvården ska bedriva en klinisk patientnära forskning  
o Mått: Folktandvården redovisar omfattning och inriktning på den forskning som bedrivs. 

 Indikator: Folktandvården ska ha en stabil akademisk kompetens.  
o Mått: Folktandvården redovisar antalet disputerade medarbetare och pågående 

doktorander 

Attraktiv arbetsgivare 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och 
hållbart arbetsliv. 
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Inriktningsmål 
28. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och 

utvecklas i sin yrkesroll. 

 Indikator: NMI – Nöjdmedarbetarindex ökar 2015 jämfört med mätningarna 2011 och 
2013.  

o Mått: 2011: NMI 76, 2013: NMI 76, 2015: målvärde NMI 80 

 Indikator: AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka 
o Mått: 2013: AVI 117, 2015: målvärde AVI 120  

 Indikator: Jämix – Jämställdhetsindex ska öka 
o Mått: 2013: Jämix 122, 2015: målvärde Jämix 125  

 

 Indikator: Frisktalet ska bibehållas  
o Mått: 2013: 80 procent, 2015: målvärde: 80 procent  

 Indikator: Antal oönskade deltider ska minska 
o Mått: Antal personer med oönskade deltider 

 
29. Region Örebro län har en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag 

och framtida utmaningar och säkerställer det framtida behovet.  

 Indikator: Det finns strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län. 
o Mått: Förbättrad balans mellan befintlig och önskad kompetens.  

Region Örebro läns ekonomi 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en 

långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. 
Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden 2015-2018 
motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Inriktningsmål 
33. Styrelsen och nämnderna ska ha en positiv budgetavvikelse. 

 

Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får följande uppdrag: 
 

• Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och 
sitt dagliga arbete. 

• Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender 
budgeting-analys genomförs. 

 
• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att under 2015 upprätta en 

handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa. Handlingsplanen ska 
utarbetas i samarbete med samhällets lokala samverkanspartners. 
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• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att fortsätta följa och utveckla 
åtgärder utifrån ”Strategi och handlingsplan för ett hälsosamt åldrande WHO 2012-2020” 
samt stärka den geriatriska och gerontologiska kompetensen inom Region Örebro län. 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla pågående projekt 
med hälsokommunikatörer. 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att uppdatera den lokala 
handlingsplanen för cancervård inom Region Örebro län i enlighet med den regionala 
cancerplanen för Uppsala-Örebroregionen. 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla tillgången till en 
god och jämlik palliativ vård inom länet. 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att införa en jämlik 
åldersgräns, 23 år, för pojkar och flickor till ungdomsmottagningen.    

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att införa avgiftsfri hälso- och 
sjukvård i specialist- och öppenvård för personer som är 85 år och äldre från och med den 1 
januari 2015. Detta innebär fri vård för läkarbesök, sjukvårdande behandling inklusive 
provtagning samt jouravgift.   

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att förstärka Asyl- och 
invandrarhälsan för att ge möjlighet till ökat omhändertagande och genomföra fler 
hälsoundersökningar. Nämnden ska även genomföra ett projekt som delfinansieras av 
Länsstyrelsen och som innebär tillsättande av läkarresurser för att genomföra fler 
medicinska bedömningar av arbetsförmåga och behov av rehabilitering.  

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att under 2015 genomföra en 
fördjupad utredning rörande omhändertagande av mäns och kvinnors sexuella hälsa, där 
Urologiska kliniken är involverad. Utredningen ska omfatta en beskrivning av vårdkedjan, 
omvärldsanalys m.m. 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utreda hur introduceringen 
av nya dyra läkemedel, medicinteknisk utrustning och kliniska metoder kan effektiviseras.  

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att formulera mål för 
verksamhetens tillgänglighet i förhållande till patienternas behov. 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla samarbetet med 
Landstinget i Värmland runt ambulanshelikopterverksamheten.    

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att genomföra effekterna av 
Region Örebro läns lönebildningsstrategi avseende yrkesgruppen sjuksköterskor, 
biomedicinska analytiker och barnmorskor.  

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utveckla metoder för att 
styra tandvårdsresurser, särskilt till barn, i socioekonomiskt svaga områden. 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att fortsätta utveckla Kunskaps 
Centrum för Äldretandvård (KCÄM)  
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• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att öka antalet 
frisktandvårdsabonnemang inom folktandvården. 

• Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
sänkt taxa för ungdomar upp till 25 år, med beaktande av den nationella översynen 
avseende fri tandvårdsundersökning för ungdomar upp till 25 år samt Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverkets översyn av ändringar i tandvårdsstödet.  
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Åtagande till nämnden för regional tillväxt 
Nedanstående redovisar de övergripande mål, inriktningsmål (med indikator och mått) samt de 
uppdrag som nämnden för regional tillväxt ansvarar för. Nämnden har därmed även en 
återrapporteringskyldighet för dessa frågor. 
 
Nämndens inriktningsmål bygger på fullmäktiges övergripande mål. 

eHälsa 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Synliga och konkreta förbättringar inom eHälsa för tre huvudsakliga målgrupper: 

individerna, personalen och beslutsfattarna. 

Inriktningsmål 
8. Att invånare, patienter och anhöriga på ett enkelt sätt kan skaffa sig kvalitetssäkrad 

information om vård och hälsa samt få personligt anpassad information om sin egen 
vård och hälsosituation. De ska också kunna kontakta vården via Internet för att få 
service, rådgivning och hjälp till egenvård. 

 Indikator: Andel av länsinvånarna som känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och 
sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se. 

o Mått: Minst 70 procent 

 Indikator: Andel av länsinvånarna som är delaktiga i den egna vården via e-tjänsterna på 
1177.se/ Mina vårdkontakter. 

o Mått: 40 procent 

 Indikator: Andel av berörda vårdverksamheter som finns anslutna till Hitta och jämför 
vård på 1177.se. 

o Mått: 100 procent 

Regional utveckling  

Fullmäktiges övergripande mål 
• Bildandet av Region Örebro län och det regionala ledarskap regionen utövar förstärker den 

samlade handlingsförmågan i Örebro län genom aktiv samverkan med övriga aktörer inom 
och utom länet. 

• Region Örebro län skapar förutsättningar för en smart, hållbar och inkluderande regional 
utveckling. 

Inriktningsmål 
16. Skapa delaktighet och engagemang för regionala utvecklingsfrågor i Örebro län. 

 Indikator: Vid öppna forum, seminarier och övriga publika arrangemang ska privata, 
offentliga och ideella sektorn representeras.   

o Mått: Redovisning av antal deltagare från respektive gruppering samlat under året.  
 

17. Utveckla systematisk projektfinansiering  

 Indikator: Verka för att bibehålla och öka extern finansiering vid olika typer av projekt. 
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o Mått: Redovisning av antal externt finansierade projekt samt erhållna projektmedel. 
o Mått: Antal olika EU-program som delfinansierat utvecklingsprojekt i Örebro län. 

Ett starkt näringsliv och hög sysselsättning  

Fullmäktiges övergripande mål 
• Ett starkt hållbart näringsliv och hög sysselsättning i Örebro län samt en bra miljö för 

entreprenörskap, innovationer och hållbar näringslivsutveckling. 

• Örebro län har en välfungerande utbildning, folkbildning och kompetensförsörjning. 

Inriktningsmål 
18. Region Örebro län är en aktiv part i relevanta internationella sammanslutningar. 

 Indikator: Ökat deltagande i olika internationella sammanslutningar. 
o Mått: Redovisa deltagande i olika internationella organisationer, projekt och nätverk i 

jämförelse med tidigare år. 
 
19. Region Örebro län ska aktivt delta i arbetet med att säkerställa en tillräcklig tillgång 

till riskkapital för företag i länet som befinner sig i tidiga utvecklingsskeden. 

 Indikator: Riskkapital som tillförs företag i tidiga skeden ska öka. 
o Mått: Redovisa riskkapital som tillförs företag i tidiga skeden. 

 
20. Region Örebro län deltar aktivt och bidrar till att antalet nystartade och växande 

företag ökar. 

 Indikator: Ökning av antal nystartade företag av män respektive kvinnor. 
o Mått: Redovisa antal företag i jämförelse med tidigare år, könsuppdelad. 
o Mått: Redovisning av antal företag som verkar efter två år, könsuppdelad.  

 
21. Verka för att fler elever i grundskolan och gymnasieskolan avslutar sina studier med 

minst godkänt betyg. 

 Indikator: Andel elever som lämnar grundskolan med behörighet till nationella 
gymnasieprogram ska öka. 

o Mått: Redovisa andel behöriga elever i jämförelse med tidigare år. 

 Indikator: Andel elever i gymnasieskola behöriga till högskola av de elever som fått 
slutbetyg ska öka. 

o Mått: Redovisa andel behöriga elever i jämförelse med tidigare år. 
 
22. Genom folkbildningen bidra till att minska utbildningsklyftor och ge människor vägar 

till delaktighet, egenmakt, kompetens och jobb. 

 Indikator: Folkhögskolorna tar i anspråk 100 procent av tilldelade deltagarveckor från 
Folkbildningsrådet.  

o Mått: Tilldelade deltagarveckor från Folkbildningsrådet är 100 procent. 
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Kultursamverkan 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Region Örebro län bidrar och skapar förutsättningar för ett levande kulturliv av hög kvalitet 

för alla i hela länet samt en smart, hållbar och inkluderande regional utveckling. Barns och 
ungas tillgång till kultur och deras inflytande i kulturlivet prioriteras.   

Inriktningsmål 
23. Stärka förutsättningarna för länets kulturliv att utvecklas och nå alla länets invånare 

med kultur av hög kvalitet. 

 Indikator: Kulturplanen ska i högre grad styra de regionala prioriteringarna. 
o Mått: Redovisa mått för publik/deltagare med jämförelser och analys mellan åren.   

Attraktiv arbetsgivare 

Övergripande mål 
• Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och 
hållbart arbetsliv. 

Inriktningsmål 
28. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och 

utvecklas i sin yrkesroll. 

 Indikator: NMI – Nöjdmedarbetarindex ökar 2015 jämfört med mätningarna 2011 och 
2013.  

o Mått: 2011: NMI 76, 2013: NMI 76, 2015: målvärde NMI 80 

 Indikator: AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka 
o Mått: 2013: AVI 117, 2015: målvärde AVI 120  

 Indikator: Jämix – Jämställdhetsindex ska öka 
o Mått: 2013: Jämix 122, 2015: målvärde Jämix 125  

 Indikator: Frisktalet ska bibehållas  
o Mått: 2013: 80 procent, 2015: målvärde: 80 procent  

 Indikator: Antal oönskade deltider ska minska 
o Mått: Antal personer med oönskade deltider 

 
29. Region Örebro län har en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag 

och framtida utmaningar och säkerställer det framtida behovet.  

 Indikator: Det finns strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län. 
o Mått: Förbättrad balans mellan befintlig och önskad kompetens.  
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Region Örebro läns ekonomi 

Övergripande mål 
• Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en 

långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. 
Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden 2015-2018 
motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Inriktningsmål 
33. Styrelsen och nämnderna ska ha en positiv budgetavvikelse. 

 

Nämnden för Regional tillväxt får följande uppdrag: 
 

• Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och 
sitt dagliga arbete. 

• Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender 
budgeting-analys genomförs. 

 
• Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att utveckla nya lösningar och insatser 

avseende social ekonomi och lokal mobilisering.   

• Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att ta fram förstudie avseende sociala 
investeringar.  

• Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att utifrån tecknade samverkansavtal leda och 
utveckla näringslivs- och tillväxtfrågor inom samverkansorganisationen Örebro Business 
Region (BRO).   

• Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att tillsammans med Örebro kommun och 
länets övriga kommuner utveckla Naturum.   

• Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att ge Örebro läns museum förutsättningar att 
uppföra en större stadshistorisk utställning. 

• Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag att utveckla Länsmuseets påbörjade 
omställningsarbete för att bättre harmonisera med länets kulturplan och dess 
utvecklingsområden.   
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Åtagande till nämnden för samhällsbyggnad 
Nedanstående redovisar de övergripande mål, inriktningsmål (med indikator och mått) samt de 
uppdrag som nämnden för samhällsbyggnad ansvarar för. Nämnden har därmed även en 
återrapporteringskyldighet för dessa frågor. 
 
Nämndens inriktningsmål bygger på fullmäktiges övergripande mål. 

Samhällsplanering, infrastruktur och transporter 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Örebro län har väl fungerande infrastruktur och kommunikationer både inom och utom 

länet som möjliggör en fungerande vardag i ett större geografiskt sammanhang. 

• Örebroregionen fortsätter att utvecklas som en ledande logistikregion i norra Europa.  

Inriktningsmål 
24. Infrastrukturen till och från Örebroregionen utvecklas till hög internationell standard. 

 Indikator: Aktivt utveckla och bedriva påverkansarbete till relevanta organisationer. 
o Mått: Ökat antal politiska debattartiklar om behovet av nationella infrastruktursatsningar 

kopplade till Örebroregionen. 

Kollektivtrafik 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Resandet med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2006 till 2020.  

Inriktningsmål 
25. Antalet resenärer ökar i kollektivtrafiken. 

 Indikator: Andel resenärer med kollektivtrafik ska öka. 
o Mått: Andel resenärer med kollektivtrafik 
o Mått: Antal resenärer i kollektivtrafik 

 
26. Restiden med kollektivtrafiken ska minska. 

 Indikator: Restidskvoten minskar på minst en linje under 2015.  
o Mått: Minskning av restidskvoten på minst en linje 

 
27. Kvaliteten i kollektivtrafiken ska öka.  

 Indikator: Andelen resenärer nöjda med senaste resan ökar till 86 procent under 2015 
(Enligt Nöjd Kund Index, NKI, idag 81 procent, Q1-Q3 2014). 

o Mått: NKI Q1-Q3 2014: 81 procent, 2015: målvärde NKI 86 

 Indikator: Taxorna för kollektivtrafiken ska vara låga i jämförelse med andra 
landsting/regioner. 

o Mått: Taxor i jämförelse med andra landsting/regioner 
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Attraktiv arbetsgivare 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Region Örebro län uppfattas av nuvarande och blivande medarbetare som en attraktiv 

arbetsgivare som erbjuder förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och 
hållbart arbetsliv. 

Inriktningsmål 
28. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och 

utvecklas i sin yrkesroll. 

 Indikator: NMI – Nöjdmedarbetarindex ökar 2015 jämfört med mätningarna 2011 och 
2013.  

o Mått: 2011: NMI 76, 2013: NMI 76, 2015: målvärde NMI 80 

 Indikator: AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka 
o Mått: 2013: AVI 117, 2015: målvärde AVI 120  

 Indikator: Jämix – Jämställdhetsindex ska öka 
o Mått: 2013: Jämix 122, 2015: målvärde Jämix 125  

 Indikator: Frisktalet ska bibehållas  
o Mått: 2013: 80 procent, 2015: målvärde: 80 procent  

 Indikator: Antal oönskade deltider ska minska 
o Mått: Antal personer med oönskade deltider 

 
29. Region Örebro län har en kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag 

och framtida utmaningar och säkerställer det framtida behovet.  

 Indikator: Det finns strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Örebro län. 
o Mått: Förbättrad balans mellan befintlig och önskad kompetens.  

Region Örebro läns ekonomi 

Fullmäktiges övergripande mål 
• Det övergripande målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en 

långsiktig stark ekonomi samt uppnå en verksamhetsmässig och finansiell god hushållning. 
Region Örebro län ska redovisa ett positivt resultat som över mandatperioden 2015-2018 
motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Inriktningsmål 
33. Styrelsen och nämnderna ska ha en positiv budgetavvikelse. 
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Nämnden för samhällsbyggnad får följande uppdrag: 
 

• Alla nämnder och verksamheter har i uppdrag beakta hållbar utveckling i sin planering och 
sitt dagliga arbete. 

• Alla nämnder får i uppdrag att välja ut minst ett verksamhetsområde där en gender 
budgeting-analys genomförs. 

 
• Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra en utvärdering av den särskilda 

kollektivtrafiken. Uppdraget omfattar en dialog med kommunerna om åtgärder för att öka 
kvaliteten och tillförlitligheten i verksamheten samt en översyn av lämpliga former för 
organisering av verksamheten.    

• Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att med ett ekonomiskt tillskott på 5,8 
miljoner kronor driva busstrafik mellan Nora – Hällefors 

• Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att utreda hur en förändrad organisering 
och/eller förändrat huvudmannaskap för busstrafiken kan bidra till en högre tillförlitlighet 
och kvalitet för invånarna. 

• Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att genomföra åtgärder som innebär en bättre 
synkronisering av trafiksystemet.   

• Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag att under 2015 ta fram fler och mer specifika 
mål vad gäller resandeutvecklingen där olika trafiktyper och regionala områden skiljs ut.  
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Internkontroll 
Regionfullmäktiges reglemente för intern kontroll anger hur organisation och ansvarsfördelning samt 
uppföljning av intern kontroll ska fungera. Här framgår att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern 
kontroll med regler och anvisningar upprättas inom Region Örebro län. 
 
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera verksamhetens följsamhet till 
mål och riktlinjer för en god hushållning det vill säga att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv. Den interna kontrollen har därmed två inriktningar: 

1. Kontroll att tjänster produceras och som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och 
styrelse anger – anges i bland annat budget som verksamhetsmål och ekonomiska ramar. 
Genom delårsrapporter och årsredovisning följs hur väl målen för verksamheten uppnås. 

2. Kontroll att produktionen utförs på ett kostnadseffektivt sätt – anges genom ekonomiska ramar, 
lagar, reglementen, policys och riktlinjer, system mm. 
I denna del ska med rimlig grad av kontrollinsats säkerställas att organisation och det sätt som 
arbetet bedrivs säkrar: 
- följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 
- rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten 
- skydd mot förluster eller förstörelse av Region Örebro läns tillgångar 
- upptäckt av allvarliga fel och att dessa elimineras 
- ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner. 
 

För att uppfylla de två inriktningarna sker uppföljning av mål och uppdrag i delårsrapporter och 
årsredovisningen. Därutöver kommer följande kontrollmoment att genomföras. Återrapportering sker i 
delårsrapporter och årsredovisningen.  
 
Internkontrollplan 2015 för Region Örebro län 
Kontrollmoment: Syfte: 
Kvalitet och patientsäkerhet:  
Vilka åtgärder är vidtagna med anledning av: 

Nollvision – inga undvikbara vårdskador eller dödsfall 
ska uppkomma i samband med vård och behandling. 

1) Resultat från genomförda riskanalyser och 
händelseanalyser. 

Identifiera brister och risker för att minska risk för att 
skada uppkommer för patient.  

2) Resultat utifrån genomförda granskningar av 
journaler enligt metod Markörbaserad 
journalgranskning. 

Analysera resultaten utifrån föreslagna/vidtagna 
åtgärder. 

3) Åtgärder utifrån tillämpning av 
avvikelsehantering. 

 

Ökad köptrohet mot upphandlade ramavtal Region Örebro läns verksamheter ska bedrivas med 
god ekologisk och ekonomisk hushållning. Andelen 
miljöbedömda produkter i Region Örebro läns 
verksamheter ska öka. 

Betalning av leverantörsfakturor i tid. God ekonomisk hushållning. Kontrollera omfattning 
och orsak till att leverantörsfakturor ej betalas i tid. 

Kontroll av rutinen för fakturor med automatisk 
attest inom avtalat beloppsintervall.  

God ekonomisk hushållning. Kontrollera att 
elektroniska fakturor med automatisk attest inom 
avtalat beloppsintervall fungerar enligt fastställd rutin. 

Att resultatet av medarbetarenkäten, genomförd 
hösten 2015, resulterar i handlingsplaner på 
förvaltningarna och som sedan följs upp under året. 
 

Medarbetarenkäten är en viktig del i det fortsatta 
arbetet med att utveckla Region Örebro län som en 
attraktiv arbetsgivare. Resultaten kommer att användas 
för att identifiera utvecklings- och förbättringsområden 
inom Region Örebro län och fungera som ett 
diskussionsunderlag på arbetsplatsnivå samt att få en 
uppföljning av föregående medarbetarenkäter (2011 
och 2013). Det är respektive chefs ansvar att utveckla, 
driva och följa upp förbättringsområden utifrån 
resultat. 
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