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1.

Förord – Tillsammans skapar vi ett
bättre liv

Vårt mål är en jämlik och jämställd utveckling och välfärd i Örebro län. Det är ett
stort ansvar som bygger på respekten för alla människors lika värde och på solidaritet
med våra medmänniskor och kommande generationer.
Vi tar ansvar för alla människors välmående och livskvalitet i det gemensamma
samhällsbygget. Resurserna är ändliga och måste hanteras ansvarsfullt utifrån
verklighetens förutsättningar och rådande omständigheter. Det är vårt ansvar att skapa
en långsiktigt hållbar finansiering av välfärden och att inte skuldsätta kommande
generationer.
Region Örebro län ska vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner för hållbarhet.
FN:s 17 mål för hållbar utveckling ska vara vägledande i verksamheten. Den sociala,
ekologiska och etiska hållbarheten är målet och ekonomin är medlet. Genom att
prioritera den cirkulära ekonomin och tillvaratagande av mänskliga resurser skapar vi
hållbara förutsättningar för framtida generationer och deras välfärd.
Hälso- och sjukvårdens organisation ska utvärderas med utgångspunkt att erbjuda en
tillgänglig nära vård av hög kvalité med ett närvarande och aktivt ledarskap, gott
medarbetarperspektiv, delaktighet, ekonomi i balans och anpassning till demografiska
förändringar.
Den nära vården ska utvecklas och ges ett utökat uppdrag för att möta den
demografiska utvecklingen med fler som lever med kronisk sjukdom och psykisk
ohälsa, fler äldre och invånarnas ökade behov och förväntningar.
Vi tar ett samlat grepp för att möta en allt större grupp äldre på bästa möjliga sätt. Fler
äldremottagningar ska inrättas inom den nära vården, arbetet med mobila team för
vård i hemmet ska utvecklas och mottagandet på akuten ska förbättras.
Region Örebro läns tre sjukhus – lasarettet i Lindesberg, lasarettet i Karlskoga och
Universitetssjukhuset i Örebro – ska utvecklas. Samtliga ska erbjuda akutvård dygnet
runt, nära vård för boende i respektive länsdel och specialiserad vård för hela länet.
Region Örebro län har ett omfattande ansvar för forskning och utbildning. Samarbetet
med Örebro universitet ska utvecklas, det ska bli fler utbildningsplatser inom
sjukvården och över tid ska fler delar också inom närsjukvården bli
universitetssjukvårdsenheter.
Den viktigaste faktorn för att lyckas är kompetenta och engagerade medarbetare.
Särskilt fokus ska läggas på kompetensutveckling och att tillvarata medarbetarnas
kunskaper. På samma sätt ska också ökade kunskaper och förmågor värdesättas hos
alla yrkesgrupper.
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Region Örebro län ska genom sitt agerande bidra till ett mer hållbart och jämlikt
samhälle. Upphandlingar ska styras av tydliga krav på socialt ansvarstagande,
arbetsrättsliga villkor och ekologisk hållbarhet. De finansiella placeringarna ska
placeras etiskt och bidra till en mer cirkulär ekonomi.
Samhällsplaneringen ska utgå från att skapa goda förutsättningar i länets alla delar.
Infrastruktur, kollektivtrafik, bredband och logistik ska utvecklas utifrån behov och
förutsättningar. Region Örebro län ska ta en ledande roll i att samordna, utveckla och
driva infrastruktur och kollektivtrafikfrågor i ett lokalt, regionalt och nationellt
perspektiv. Så skapas en hållbar tillväxt för fler jobb i hela länet och mer resurser till
välfärden.
Att möjliggöra ett livslångt lärande, höja utbildningsnivån och möta
arbetsmarknadens behov är en viktig del i den regionala utvecklingen.
Folkhögskolorna spelar en viktig roll i det arbetet. Kulturen ska tas tillvara på och
förutsättningar ska skapas för ett starkt kulturliv för invånare i hela länet. Ett särskilt
fokus sätts på barn och ungas rätt till kultur.
Så bygger vi tillsammans ett bättre liv och skapar en utveckling som gör att vi kan
ställa om till en cirkulär ekonomi, minska hälsoklyftor och stärka människors
egenmakt och frihet.

Örebro i november 2018

Andreas Svahn
Socialdemokraterna

Region Örebro län

Behcet Barsom
Kristdemokraterna

Torbjörn Ahlin
Centerpartiet
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2.

Vision, värdegrund och uppdrag

2.1

Vision

De visioner som har gällt till och med 19 juni 2018 är tidigare Örebro läns landstings
och Regionförbundet Örebro läns visioner. År 2015 bildade dessa två verksamheter
en ny gemensam organisation, Region Örebro län, med ett bredare uppdrag än
tidigare. Mot bakgrund av att omvärlden förändras, att vi har bildat region samt att
våra olika verksamheter har förändrats över tid så har det uppstått ett behov av en ny
vision. En vision som knyter ihop alla medarbetare i Region Örebro län.
Den 19 juni, 2018 tog regionfullmäktige beslut om Region Örebro läns nya vision:
Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Att ha en vision, som fungerar och inspirerar både internt och externt är viktigt. En
vision uttrycker Region Örebro läns långsiktiga viljeinriktning. Det är en kortfattad
ledstjärna som ska inspirera till ett gemensamt förhållningssätt inför alla olika
uppgifter som ryms inom Region Örebro län. Vi drar oss mot målet, men det är alltid
en bit kvar och mer som kan göras.
Visionen ska också hjälpa oss som organisation att skapa en gemensam syn på vart vi
ska och varför. Både i vardagen och på längre sikt.
Region Örebro län har ett brett samhällsuppdrag; tillsammans ansvarar vi för hälsooch sjukvård, tandvård, trafik, kultur, näringslivsutveckling och flera andra områden
som är viktiga för länets utveckling. Av den anledningen är det viktigt att samla alla
medarbetare så att de strävar mot att uppnå den gemensamma visionen med våra
invånare i fokus.
Visionen arbetades fram av regionstyrelsen med stöd av regionens
tjänstemannaledning. Visionsförslaget är framtaget med utgångspunkt i tidigare
visioner (Regionförbundet Örebro län, Örebro läns landsting) samt visionen för den
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Processen har innefattat flera dialogmöten där
viktiga framtida frågeställningar för Region Örebro län har diskuterats.
Visionens sammanfattande betydelse
Vi som jobbar inom Region Örebro län är grunden till morgondagens utveckling – för
våra invånare, för oss själva och för vårt län. Vi bidrar var och en på olika sätt med
engagemang och viktig kompetens. Genom att nyttja våra individuella styrkor i vårt
gemensamma arbete gör vi nytta och formar ett välmående län. När vi styr mot
samma mål bildar vi en kraft som driver utvecklingen i länet och skapar livskvalitet
för alla människor som lever här.
Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.

2.2

Värdegrund

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete med att ta fram en gemensam värdegrund. I
framtagandet av den nya värdegrunden, som tar avstamp i den nya visionen ska
verksamheter få möjlighet att bidra och vara delaktiga. Ytterst syftar arbetet med att ta
fram en vision och en gemensam värdegrund till att förbättra styrningen och
ledningen av Region Örebro läns verksamhet. En gemensam värdegrund innebär
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konkret att skapa en gemensam organisationskultur med önskade beteenden som leder
oss i riktningen mot vår vision – Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Innan en ny värdegrund är framtagen gäller Region Örebro läns nuvarande
värdegrund
Region Örebro läns värdegrund 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.

2.3

Uppdrag

Region Örebro läns uppdrag är att driva och samordna arbetet med en hållbar regional
utveckling inom hälso- och sjukvård, tandvård, klinisk forskning, utveckling och
utbildning, regional tillväxt, samhällsbyggnad och digitalisering. Det regionala
uppdraget omfattar också verksamhet inom kollektivtrafik, företagshälsovård,
tolkförmedling, att vara huvudman för folkhögskolor och att främja kommunal
samverkan och intressebevakning.
2.3.1 Regionalt utvecklingsansvar
Region Örebro län har det regionala utvecklingsansvaret i länet vilket innefattar
ansvar för det regionala tillväxtarbetet och för transportinfrastrukturplaneringen.
Ansvaret är territoriellt för Örebro län men innebär också ett operativt ansvar som
utförare i olika delar. Utvecklingsarbetet sker i dialog och samverkan med parter som
på olika sätt arbetar för utvecklingen i länet. Det innebär relationer med näringslivet,
kommuner, civila sektorn, staten inklusive Länsstyrelsen och Örebro universitet samt
andra externa aktörer till exempel angränsande regioner. Viktiga förutsättningar är
förtroende och tillit mellan alla som är engagerade i länets utveckling. Ett tydligt,
inkluderande och aktivt regionalt politiskt ledarskap är viktigt för ett framgångsrikt
regionalt utvecklingsarbete. Ett sådant ledarskap ställer krav på en väl fungerande
samverkan och samordning. Viktiga plattformar för det regionala utvecklingsarbetets
förankring är det regionala samverkansrådet och partnerskapet för regional
utveckling.

Region Örebro län
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3.

Organisation

3.1

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.
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.
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Inom regionstyrelsen finns ett arbetsutskott. Styrelsen kan uppdra åt utskottet att
bereda frågor liksom att uppdra till utskottet att fatta beslut i enskilda ärenden eller i
typer av ärenden.
Till regionstyrelsen som rådgivande organ finns funktionshindersråd, etikråd och
pensionärsråd.
Tillsammans med andra kommuner i länet finns en gemensam nämnd för
företagshälsovård samt tolk- och översättarservice där Region Örebro län är
värdorganisation. Nämnden ansvarar för företagshälsa och tolkförmedling i enlighet
med separat överenskommelse och reglemente.
I Region Örebro läns politiska organisation ingår även nämnderna hälso- och
sjukvårdsnämnden, forskningsnämnden, folktandvårdsnämnden, servicenämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, regional tillväxtnämnd och kultur- och fritidsnämnd.
Nämnderna ska 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
ska 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 tre beredningar som är beredningsorgan till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beredningarna har inte något beslutsmandat, utöver budgeten för den egna
verksamheten. Det är beredningen för psykiatri, hjälpmedel och habilitering,
beredningen för närsjukvård samt beredningen för somatisk specialistvård och
högspecialiserad vård. Syftet med beredningarna är att stödja och bistå nämnden,
förbättra/möjliggöra kunskapsfördjupning samt skapa ökad tillgänglighet till
politiken för medborgare och andra aktörer.
För samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna finns ett regionalt
samverkansråd.

Region Örebro län
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3.2

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 företräda regionorganisationen i samverkan
med andra såväl lokalt och regionalt som nationellt.
Till sitt stöd har regiondirektören ett regionkansli med olika kompetensområden samt
förvaltningarnas ledning.
Regionkansliets uppdrag är att stödja den politiska organisationen och
regiondirektören samt förvaltningarna. Vid Regionkansliet finns kompetensområden
inom hållbar utveckling, administration, juridik, säkerhet, planering, ekonomi, HR,
kommunikation, digitalisering och beredning och uppdrag för hälso- och sjukvård.
Verksamhetsorganisationen rymmer förvaltningarna 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.
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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.

3.3

Juridiska personer

Region Örebro län är även engagerat genom ägarandelar eller driftbidrag i följande
juridiska personer:











Region Örebro län

Finsamförbunden i Örebro län
Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Stiftelsen för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro
Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och veteranjärnväg
Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla
Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum
Gammelkroppa Skogsskola
Kommuninvest ekonomisk förening
Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka
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4.

Regional utvecklingsstrategi

I det här avsnittet beskrivs innehållet i den regionala utvecklingsstrategin på
övergripande nivå. Strategin påverkar samtliga verksamheter inom Region Örebro
län.
4.1.1 Örebro läns regionala utvecklingsstrategi
I mars 2018 antog regionfullmäktige den regionala utvecklingsstrategin (RUS) –
Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län 2018-2030. Strategin ingår i en struktur
av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och
Agenda 2030 till policydokument och verksamhetsplaner på lokal nivå.
Den regionala utvecklingsstrategin är en gemensam vägvisare som beskriver hur
Region Örebro län, tillsammans med kommuner, näringsliv, myndigheter, universitet
och civilsamhälle, vill utveckla länet mot social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
för att uppnå Örebro läns vision om en attraktiv och pulserande region för alla.
Strategin strävar efter att uppnå stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och
god resurseffektivitet i Örebro län. Dessa övergripande mål visar hur RUS bidrar
inom de tre dimensionerna om hållbar utveckling. De övergripande målen
konkretiseras med 18 effektmål.
Genomförandet sker genom samverkan inom tio prioriterade områden med insatser
som ska bidra till de övergripande målen. Varje prioriterat område beskriver nuläge
och önskat läge till 2030 och pekar ut tre strategiska inriktningar för att nå det
önskade läget. Till några prioriterade områden finns regionala strukturbilder.
Under genomförandet integreras viktiga perspektiv som jämställdhet, barn och unga,
internationellt samarbete och integration. Detta innebär att dessa perspektiv ska
genomsyra handlingsplaner, understrategier med mera som kopplas till RUS.
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4.2

Mål och uppdrag inom regional utveckling

Övergripande mål
Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög
och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län.

Inriktningsmål:
Nr 1. Region Örebro län har ett regionalt ledarskap som skapar tillit, förtroende
och ett gemensamt lärande hos länets aktörer.
Indikatorer
 Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har mål och
prioriteringar som kopplar till RUS, i sin verksamhetsplan ska öka.
 Andel organisationer inom partnerskapet för regional utveckling, som har högt
förtroende för Region Örebro län i rollen som regionalt utvecklingsansvarig ska
öka.
 Andel organisationer som använder statistik och underlag kopplat till RUS, för
uppföljning och/eller nya beslut ska öka.

Inriktningsmål:
Nr 2. Handlingsplaner och understrategier kopplade till RUS integrerar viktiga
perspektiv som jämställdhet, barn och unga, internationellt samarbete samt
integration.
Indikatorer
 Andel handlingsplaner och understrategier kopplade till RUS som är
jämställdhetsintegrerade ska öka.
 Andel handlingsplaner och understrategier kopplade till RUS som har integrerat
perspektiven barn och unga, internationellt samarbete samt integration, där det är
relevant, ska öka.

Uppdrag:
1. Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram och genomföra
aktiviteter för att bidra till att nå den regionala utvecklingsstrategins
målsättningar.
2. Regional tillväxtnämnd får i uppdrag att samordna insatser för genomförande av
den regionala utvecklingsstrategin i samverkan med länets kommuner och
övriga berörda aktörer.
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5.

Omvärldstrender

5.1

Inledning

Vår tid kännetecknas av snabbt skiftande omvärldsförutsättningar för Region Örebro
län. Som en konsekvens blir det allt mer avgörande att ta in omvärlden och öka
iakttagelseförmågan. I Region Örebro läns omvärldsrapport 2018 identifieras 19
trender som bedöms som relevanta för den fortsatta utvecklingen av Region Örebro
län, varav sju bedöms ha hög påverkan och därtill brådskande att agera på. Nedan
följer en presentation av de sju trender som bedömts ha hög påverkan och brådskande
att agera på för Region Örebro län.

5.2

Det digitala samhället

Digitaliseringen har förändrat samhället och människors förhållningssätt i grunden.
Både utifrån hur varor och tjänster designas, produceras och distribueras, men även
hur vi interagerar i tid och rum. Det pågår en förändring till mer fokus på digitala
tjänster, mobilitet och skräddarsydda lösningar. Utvecklingen inom området för ehälsa bidrar redan till en effektivisering av vården. E-hälsa kan bidra både till en ökad
egenmakt för patienter men också ett frigörande av resurser. Mycket av det som idag
kräver fysisk närvaro kommer att kunna göras av invånaren/patienten själv eller på
distans och med hjälp av olika former av informationstekniker.

5.3

Innovationer inom hälsoteknik

Robotar och artificiella intelligenser (AI) ger associationer till framtiden och science
fiction, men detta är verklighet och börjar hitta in i verksamheter på allvar.
Utvecklingen drivs av den exponentiella tillväxten av data i kombination med starkare
processorer och bättre matematiska modeller (algoritmer). Med data som motorn i den
nya världsekonomin samlas entreprenörerna runt digital hälsa. Mobila läkartjänster
växer fram i snabb takt. Stora mängder hälsodata genereras med hjälp av olika
hälsoappar, som skapar en högre medvetenhet och får människor mer att börja
reflektera över sina livsvillkor och levnadsvanor. All data som genereras skapar
förutsättningar för en mer individualiserad vård. Möjligheterna att bli expert på sig
själv och sin egen hälsa ökar. Hälso- och sjukvårdens kunskapsövertag minskar som
en konsekvens.
DNA-tester som tidigare var domän endast för specialister och forskare har nu ökat i
kvalitet och sjunkit i pris så pass mycket att det är en konsumentprodukt.

5.4

Tillgänglighetssamhället – på användarens begäran

Tid blir allt viktigare, krav att vara tillgänglig hela dygnet ökar. Genom att tid
värderas allt högre ökar kraven på snabbhet, punktlighet och tillgänglighet.
Toleransen mot förseningar och längre väntetider minskar i ett samhälle allt mer
präglat av ”tidsbrist”. Människor vill kunna nå myndigheter dygnet runt och kunna
uträtta sina ärenden sömlöst och friktionsfritt när de passar dem själva bäst. Trenden
är också tydlig att betalningsviljan i samhället för att ”köpa tid” ökar.
Många är alltid uppkopplade. Med några enkla klickningar på telefonen kan man
beställa varor från hela världen med leverans till dörren. Nya typer av “on-demandtjänster” finns i en värld som rör sig mot ökad bekvämlighet, självständighet och
flexibilitet. Utvecklingen driver mot att användarens ställning stärks,
individualisering och konsument/användarstyrda krav. Kraven ökar på tjänster som
utformas utifrån den enskilda människans behov, efterfrågan och förutsättningar.
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5.5

Förändrat sjukdomspanorama/växande och
åldrande befolkning

Befolkningen i Sverige åldras, allt fler blir allt äldre och allt fler kommer att leva
länge med kroniska sjukdomar. Det nya sjukdomspanoramat är också starkt relaterat
till livsvillkor och levnadsvanor, stress med mera. Psykisk ohälsa och sjukdom
drabbar nästan var femte person. Ett växande folkhälsoproblem i Sverige är också
övervikt och fetma. Sjukdomspanoramat förändras också som en konsekvens av att
Sverige får en allt mer heterogen befolkning genom invandring.
Enligt SCB:s befolkningsprognos förväntas Örebro läns befolkning öka med knappt
3 000 personer per år under de närmsta åren. Det är nära en dubblering av
ökningstakten om man ser tillbaka i historien. Enligt prognosen förväntas
befolkningen i Örebro län ha ökat med omkring 33 000 invånare fram till år 2030,
vilket innebär en ökning med 11 procent från år 2018.

5.6

Medicinska utvecklingen snabbare än ekonomin

Det sker en snabb och kraftfull utveckling av medicinsk teknik och avancerade
behandlingsmetoder. Den accelererande utvecklingen möjliggör att allt fler sjukdomar
och funktionshinder kan behandlas vilket skapar ökad patientnytta och livskvalitet.
Parallellt ökar kraven på lösningar som tillgodoser större valfrihet och mer
individanpassad vård, liksom förväntningar på hälso- och sjukvården att introducera,
finansiera och utvärdera nya behandlingar på ett effektivt, jämlikt och säkert sätt.
Med det höga tempot i utveckling av nya diagnostiska och terapeutiska metoder följer
ekonomiska och etiska dilemman.

5.7

Skillnaderna i hälsa ökar

Det allmänna hälsotillståndet har över tid generellt förbättrats i Sverige, vilket
avspeglas i en kontinuerligt ökande livslängd. Däremot har skillnaderna i hälsa ökat
mellan olika grupper i samhället. Ojämlikheten återspeglas i många olika dimensioner
mellan svenskfödd och utlandsfödd, mellan kvinnor och män. Skillnader i hälsa är
också stora mellan olika stadsdelar, men också mellan staden och landsbygden.
Psykisk ohälsa är ett av Sveriges största folkhälsoproblem, inte minst bland unga.
Sedan 2014 är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige.

5.8

Förändrat säkerhetsparadigm

I takt med att samhället globaliseras och digitaliseras ökar sårbarheten avseende
digitala hotbilder med mera. Hoten ser annorlunda ut idag jämfört med tidigare.
Informationskrigföring, ”fake news” och påverkanskampanjer är inte nya grepp i sig,
men med det digitala samhällets möjligheter finns helt andra plattformar och metoder
för den som vill sprida desinformation och påverka allt från valresultat till
försvarsvilja. Riktade attacker mot svenska myndigheter sker idag på regelbunden
basis med direkt påverkan på den operativa verksamheten.
Vid sidan av den nya hotbilden digitalt ökar också hot och våld mot vårdpersonal
nationellt, såväl verbalt som fysiskt.
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6.

Verksamhetsplan med budget

6.1

Region Örebro läns övergripande styrdokument

Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region Örebro läns övergripande
styrdokument. Det syftar till att utveckla Region Örebro läns verksamheter. De
inriktningar och mål som beskrivs i verksamhetsplanen ska göras konkreta och
omsättas i praktiken av verksamheten. För att tydliggöra denna konkretisering
innehåller verksamhetsplanen en målhierarki i form av regionfullmäktiges
övergripande mål och inriktningsmål med indikatorer. Verksamhetsplanen innehåller
också uppdrag till den politiska organisationen.
Region Örebro läns verksamhetsplan med budget anger regionfullmäktiges
prioriteringar. De övergripande målen och inriktningsmålen med indikatorer 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 och respektive nämnd där det framgår vilka
mål och uppdrag som tillhör regionstyrelsen och respektive nämnd. Åtaganden finns
som bilaga till verksamhetsplanen.
Verksamhetsplanen innehåller inriktningar och mål för såväl Region Örebro läns
verksamheter som inom det regionala utvecklingsansvaret.

6.2

Nämnders och förvaltningars verksamhetsplaner

Regionstyrelsen, nämnderna och förvaltningarna har ett ansvar att ta fram en egen
verksamhetsplan utifrån regionfullmäktiges verksamhetsplan samt en
internkontrollplan.
I åtagandet för respektive nämnd och regionstyrelsen framgår de mål och uppdrag
som fullmäktige bestämt. Utöver dessa kan regionstyrelsen och nämnderna fastställa
egna mål eller uppdrag. Regionstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att
verksamheten fullgör föreskrivna uppgifter och uppnår beslutade mål och uppdrag
samt att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar. Förvaltningarna
kan också ta fram egna mål och uppdrag för interna processer för att bidra till
utvecklingen av Region Örebro län.
Regionstyrelsen, nämnderna och förvaltningarna ska se till att den interna kontrollen
är tillräcklig. Regionstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att verksamheten följer
Region Örebro läns styrande dokument samt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal
som gäller för verksamheten. Vidare att redovisningen och uppföljningen av
verksamheten och ekonomin är rättvisande och ändamålsenlig samt att
informationssäkerheten är tillgodosedd utifrån kraven på konfidentialitet, riktighet,
tillgänglighet och spårbarhet.

6.3

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.
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Den röda tråden löper från regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget med
övergripande mål och inriktningsmål med 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 invånare 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 regiondirektören och berörda nämnder.
Uppföljning av övergripande mål och inriktningsmål med indikatorer och uppdrag
samt internkontrollplan görs i delårsrapporter och verksamhetsberättelser inklusive
bokslut.
Rapportering sker i nämnder och regionstyrelsen. Skriftliga delårsrapporter och
verksamhetsberättelser inklusive bokslut beslutas i nämnder och redovisas till
regionstyrelsen. Regionstyrelsen rapporterar till regionfullmäktige i samband med
delårsrapporter och årsredovisning inklusive bokslut. Vid bedömning av
måluppfyllelse av regionfullmäktiges inriktningsmål beaktas utfall för aktuella
indikatorer samt nämndernas resultat och aktiviteter kopplade till det aktuella målet.
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7.

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: den sociala, den ekologiska och den
ekonomiska. Region Örebro län vill vara en ansvarsfull aktör med höga ambitioner
inom hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling är ett pågående arbete och handlar om
att identifiera och genomföra insatser som är ömsesidigt värdeskapande. Det är en
grundpelare och förutsättning för Region Örebro läns verksamhet i att tillsammans
skapa ett bättre liv.
De strategier som Region Örebro län har för att bidra till en hållbar utveckling är:
 Att vi aktivt samverkar och kommunicerar kring hållbar utveckling.
 Att vi skapar en tydlig förankring och känner ansvar i linjeorganisationen.
 Att vi har en tydlig målstyrning och kontinuerlig följer upp målen i Program
för hållbar utveckling
 Att vi prioriterar utbildning och har en lärande organisation för att utveckla
förståelsen för vad hållbar utveckling betyder i Region Örebro län.
År 2017 var Region Örebro läns första år med ett program för hållbar utveckling.
Programmet åtföljs av en medveten och strukturerad implementerings- och
uppföljningsprocess vilket inneburit ett antal utmaningar och nya sätt att hantera
frågor men även möjligheter för samverkan.
Den första uppföljningen av Program för hållbar utveckling visar att för att nå
framgång behöver arbete ske på olika nivåer samtidigt, precis som strategierna anger.
Det som gör arbetet hoppfullt är att det finns en stark vilja hos politiker och ledning,
en tydlig organisation, en stor kunskap hos dem som driver arbetet samt engagerade
medarbetare.
Framåt finns stora utmaningar men också många möjligheter - hållbar utveckling är
en resa.

Agenda 2030 innebär att världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari
2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Programmet för
hållbar utveckling är ett sätt för Region Örebro län att svara upp mot Agenda 2030
och FN:s 17 globala mål.
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7.1

Organisationskultur och arbetssätt

Region Örebro län utvecklar hållbarhetsarbetet och blir på så sätt bättre på att ta
tillvara gemensamma resurser och att stödja och utveckla medarbetarna. Hållbarhet
synliggörs i Region Örebro läns styrsystem, och skapar förutsättningar för hållbarhet
som genomsyrande perspektiv i beslut, budget, planering, genomförande och
uppföljning. Arbetsmiljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt och ingår som en
naturlig del i det dagliga arbetet för att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser. Detta
pågår på individ-, grupp och organisationsnivå och bygger på:





Att förebygga ohälsa och skapa god hälsa.
Utveckla en känsla av sammanhang; meningsfullhet, begriplighet och
hanterbarhet.
Mångfald och aktiva åtgärder mot diskriminering, särbehandling och
trakasserier.
Aktiv medverkan och tydliga krav på medarbetare och chefer.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på hälsofrämjande miljö och
medarbetarskap är en förutsättning och möjlighet för att skapa de lärande miljöer och
lärande processer som är en förutsättning för Region Örebro län att aktivt utvecklas
som organisation och skapare av hållbarhet.

7.2

Social stabilitet, god hälsa och lika villkor

Förutsättningar och hälsotillstånd är ojämlikt fördelade mellan olika grupper i
befolkningen. Hur resurser fördelas och används blir därmed en central utgångspunkt
i arbetet för social hållbarhet. Det handlar inte bara om rättvisa mellan individer, utan
också om att ta tillvara samhälleliga resurser på ett sätt som främjar lika rättigheter
och möjligheter.
En naturlig del i utvecklingen är att se brukare och patienter som medskapare i
planering och genomförande av de tjänster som Region Örebro län tillhandahåller. Ett
särskilt fokus ligger på att ta tillvara kunskaper och synpunkter från grupper i
samhället som vanligtvis inte har möjlighet att komma till tals och har möjlighet att
påverka samhällsutvecklingen. Som ett exempel kommer barnrättighetsfrågor att få
starkare status i och med att FN:s konvention om barnets rättigheter blir lag 2020.
Både utbildningsinsatser och utökat systematiskt arbete kommer att genomföras under
året. Ett annat exempel är att äldres behov behöver synliggöras i Region Örebro läns
planeringsprocesser.

Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska inte påverka
hur patienter blir bemötta eller behandlade. Det pågående arbetet med
jämställdhetsintegrering och olika utbildningsinsatser kring HBTQ-frågor behöver
fortsätta och den nya funktionshinderplanen ska implementeras. Vidare bör analyser
utifrån samtliga diskrimineringsgrunder genomföras för att åtgärda orättvisa
skillnader. I det arbetet bör ett normkritiskt perspektiv antas. Under 2019 ska arbetet
för jämställd vård fortsätta genom att en handlingsplan tas fram i nära samverkan med
berörda verksamheter.
Livsmedel, mat och måltider påverkar alla tre hållbarhetsaspekterna och är viktiga
redskap i det dagliga hållbarhetsarbetet. Med utgångspunkt i Region Örebro läns nya
kostpolicy kommer matens betydelse för god livskvalitet och goda resultat inom
vården vara ett prioriterat område under 2019.
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Under 2018 har en handlingsplan för god jämlik och jämställd hälsa utarbetats. Fokus
har legat på att överbrygga hälsogapet. För att åstadkomma detta är samverkan med
kommunerna och civilsamhället, t ex studieförbund och Örebro läns idrottsförbund en
förutsättning. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser syftar till att
påverka människors levnadsvanor för att öka livskvaliteten, förbättra folkhälsan samt
bidra till samhällsekonomiska vinster. Tobacco End Game är ett samverkansprojekt
som pågår inom det tobakspreventiva området. Det visar på hur viktigt det är att
samverka omkring arbetet med goda levnadsvanor även vad avser t ex mat, alkohol
och fysisk aktivitet. Arbetet med fysisk aktivitet fördjupas genom insatser för att öka
rörelseförståelse. Det är av största vikt att utveckla kunskap och i det arbetet så att det
anpassas för att bli mer jämlikt.
Region Örebro arbetar aktivt mot segregation. Med stöd från Delegationen mot
segregation pågår under 2019 en kartläggning och behovsanalys av situationen i vårt
län med fokus på segregation kopplat till hälsa. På så sätt fördjupas folkhälsoarbetet
och de intentioner som lyftes av Kommissionen för jämlik hälsa, slutbetänkande från
år 2017.

7.3

Minskad sårbarhet, klimatpåverkan och
fossilberoende

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna för den globala hälsan.
Klimatförändringarna har påverkan på naturliga kretslopp och skapar
socioekonomiska effekter. Detta leder till en ökad sårbarhet både för samhället i stort
och för Region Örebro läns verksamheter, till exempel genom en ökad spridning av
sjukdomar och en osäker försörjning i leverantörsleden av bland annat utrustning,
varor och livsmedel. För att möta utmaningarna måste arbete bland annat ske med
anpassning och omställning mot fossilfri verksamhet, men förändringar i omvärlden
behöver även tas med som aspekter i planering av framtida verksamhet. Det fortsatta
arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplaner är väsentliga för
Region Örebro läns framgång som organisation.
Att arbeta mot en fossilfri verksamhet bidrar inte bara till minskad klimatpåverkan
utan även minskad sårbarhet ekonomiskt. Omställningsarbetet innebär stora
möjligheter bland annat inom digitalisering, alternativa energikällor, återbruk,
innovationer, hälsofrämjande arbete och resurseffektiva arbetssätt.
På grund av finanssektorns stora indirekta påverkan på klimatet är det viktigt att det
redan aktiva arbetet med klimatfrågan kopplat till fonder och investeringar fortsätter.
Riksdagen röstade i juni 2017 igenom ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige.
Ramverket består av nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Inom
Region Örebro län har mål om minskad klimatpåverkan funnits under lång tid och
inom vissa områden är det positiva trender till exempel förnybar energi i byggnader
och inom kollektivtrafiken. Trots målstyrning och åtgärder syns en ökning av till
exempel förbrukning av materiel och resande i tjänsten som ger allt högre utsläpp av
koldioxid . Här behöver en trendväxling ske under året.

7.4

Miljöpåverkan

Att minska miljöpåverkan är ofta starkt knutet till god hushållning av resurser. Region
Örebro län kan spara både naturresurser och ekonomiska resurser genom att arbeta
med att minska mat- och textilsvinn, återbruk av till exempel möbler och
kontorsmaterial och minskade avfallsmängder. Genom att även arbeta med att, så
långt det är möjligt, välja flergångsartiklar före engångsartiklar, minskas dels
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verksamhetens miljöpåverkan, dels sårbarheten för verksamheten vid eventuell
leveransbrist. Region Örebro län ska vara en aktiv aktör när den cirkulära ekonomin
nu växer fram.
Även omgivningsmiljön påverkar människors hälsa. Produktval i inomhusmiljöer,
kemikalier, buller och partiklar från trafiken är andra områden. Därför är fortsatt
arbete med att miljöbedöma byggmaterial, fasa ut farliga kemiska produkter samt
skapa förutsättningar för hållbart resande - centralt i hållbarhetsarbetet.
För närvarande pågår ett arbete med parker, tak och andra ytor för rehabilitering,
rening av vatten och ljuddämpning med mera, men här finns potential att utöka och
utveckla den nytta ytorna ger. Friluftsliv och utevistelse är en del av att förebygga,
behandla och rehabilitera sjukdomar.
Läkemedelsrester i avloppsvattnet bidrar bland annat till antibiotikaresistens och att
hormonstörande ämnen påverkar vattenlevande djur, och även människor, negativt.
Samarbetet mellan olika samhällsaktörer måste öka för att effektivt kunna förebygga
negativa konsekvenser av läkemedel i tillverkningsprocesser, vid hantering och i
avloppsrening. Region Örebro län behöver fortsätta arbetet för att inom ramen för sin
verksamhet bidra till minskade utsläpp av läkemedel.

7.5

Upphandling och inköp

Samtliga landsting och regioner samarbetar sedan 2010 för hållbar upphandling som
utgår från en gemensam uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden bygger på
mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Det innebär att inte bara ta
hänsyn till egna behov av resurser här och nu, utan att också hantera hela
leverantörskedjan ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessa krav utvecklas och förstärks
kontinuerligt. Under 2018 förstärktes arbetet på nationell nivå med en miljöresurs.
Den upphandlingspolicy som Region Örebro län beslutade om under 2018 utgör
dessutom ett ramverk för genomförande av upphandlingar. Policyn lyfter fram
upphandling både som ett medel för att tillgodose verksamhetens behov och som ett
medel för att främja en hållbar utveckling, avseende såväl miljö, etiska och sociala
hänseenden. Dessutom ger policyn övergripande målsättningar som ska beaktas vid
genomförandet av upphandlingar. Region Örebro län har även tillsatt en roll som
hållbarhetssamordnare inom upphandlingsavdelningen.
Samverkan i dessa frågor kan över tid skapa bättre förhållanden och ett mer hållbart
resursutnyttjande genom till exempel leverantörsdialoger för att välja ut och prioritera
områden eller kategorier som passar för olika typer av krav eller utvecklingsprojekt.
Den etiska märkningen av produkter innebär att tillverkningen är granskad av en
tredje part som ska säkerställa ansvarsfulla arbetsvillkor enligt ställda krav. Att köpa
etiskt märkta produkter är relevant för olika produktområden där risken att de
mänskliga rättigheterna inte uppfylls är känd.
Att fortsätta ha en hög ambition för upphandling och inköp av ekologiska livsmedel
är ett sätt att minska påfrestningen på ekosystemen både lokalt och globalt.
Innovationsupphandlingar och social hänsyn är viktiga metoder inom hållbar
upphandling och projekt inom dessa områden pågår inom regionorganisationen. Det
är även viktigt att verksamheterna, genom beställarna, bidrar till ökad avtalstrohet.
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7.6

Mål och uppdrag inom hållbar utveckling

Övergripande mål:
Region Örebro län är en ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom
hållbarhetsområdet. Hållbar utveckling för regionorganisationen är att skapa välfärd
och livskvalitet när verksamheten bedrivs samtidigt som kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov säkerställs.

Inriktningsmål:
Nr 3. Hållbarhet är integrerad i ordinarie verksamhet och mognadsgraden i
hållbarhetsfrågor ökar.
Indikatorer


Uppföljning och utveckling av aktivitetsplaner enligt program för hållbar
utveckling och utifrån genomförd hållbarhetsredovisning 2018.

Uppdrag:
3. Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att fortsätta arbetet med
jämställdhetsanalys, samt utifrån dessa och tidigare analyser genomföra
åtgärder.
4. Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att fortsätta arbetet med att
HBTQ-diplomera verksamheter.
5. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för att det ska
finnas minst en HBTQ-diplomerad vårdcentral i varje närsjukvårdsområde.
6. Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att fortsätta arbetet med att
analysera barnrättsperspektivet, samt att utifrån dessa och tidigare analyser
genomföra åtgärder.
7. Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att följa upp och minska
förbrukningen av produkter med hög klimatpåverkan, alternativt ersätta med
mindre klimatpåverkande alternativ.
8. Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utveckla det
förebyggande arbetet kring läkemedelshanteringens negativa
miljökonsekvenser.
9. Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att höja ambitionerna kring
Region Örebro läns resor och transporter, bland annat genom att vidareutveckla
och implementera resehierarkin.
10. Regionstyrelsen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer tillhörande den kostpolicy
som tagits fram hösten 2018 samt genomföra ett systematiskt arbete med att
implementera de styrande dokumenten i organisationen och hos berörda
medarbete.
11. Regionstyrelsen får i uppdrag att utveckla kunskap och metodstöd i det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet så att det anpassas för att bli mer
jämlikt och jämställt.
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8.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården i Örebro län ska främja hälsa, förebygga sjukdom och ge god
och patientsäker vård på lika villkor. Det gäller framför allt patienterna i Örebro län,
men också patienter som Region Örebro län som universitetssjukvårdsregion har ett
ansvar för utifrån ett större sjukvårdsregionalt och nationellt perspektiv.
Hälso- och sjukvården i Region Örebro län behöver förändras i takt med samhället i
övrigt, något som ställer krav på en kontinuerlig förändring av både struktur och
innehåll i hälso- och sjukvården. Befolkningsutvecklingen i länet kännetecknas av en
tilltagande urbanisering med en kraftig befolkningstillväxt framför allt i Örebro
kommun, som nu växer med närmare 2 000 invånare varje år. Den demografiska
utvecklingen med en växande andel äldre i befolkning ställer krav på sjukvården att
möta ökande och delvis nya behov.
Utvecklingen inom hälso- och sjukvårdssektorn är stark och ny teknik öppnar nya
möjligheter. Många människor kan få ett bättre liv för att det nu går att göra insatser
som var otänkbara för bara några år sedan. Detta är positivt, men ställer hälso- och
sjukvården inför stora utmaningar, inte minst kompetensmässigt och ekonomiskt.
Hälso- och sjukvården har att hantera ett växande gap mellan det som är möjligt att
göra och vad ekonomin tillåter.

8.1

Tillgänglig, högkvalitativ och personcentrerad vård

Patienter i Region Örebro län ska erbjudas vård som uppfyller Socialstyrelsens krav
på god vård på alla nivåer. Utgångspunkten i hälso- och sjukvårdens
utvecklingsarbete är att genom kunskapsstyrning bygga en jämlik och högkvalitativ
vård i hela länet där de gemensamma resurserna används optimalt. Hälso- och
sjukvården ska erbjuda tillgänglig första linjens sjukvård med hög kvalitet Vid länets
tre sjukhus, Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro,
ska bedrivas både bassjukvård och mer avancerad sjukvård. En ökad specialisering
bidrar till hög tillgänglighet och kvalitet och ger förutsättningar för en mer avancerad
specialistsjukvård i Örebro län.
8.1.1 Tillgänglig vård efter behov
Tillgänglighet är en mycket viktig kvalitetsfråga för hälso- och sjukvården. En god
tillgänglighet hänger nära samman med hög effektivitet. Det är viktigt att hela kedjan
från första kontakt till rätt vård i rätt tid fungerar väl, så att patienten utifrån sina
behov och personliga förutsättningar har lätt att nå vården.
Ett omfattande förändringsarbete pågår med att utveckla närsjukvården i länet. Den
som upplever ett behov ska få kontakt med sjukvården samma dag. Vid denna kontakt
ska patienten kunna få svar på grundläggande frågor om sitt tillstånd samt
ställningstagande till eventuella fortsatta åtgärder. En utveckling sker bland annat av
olika sätt till kontakt. Den utveckling som sker av olika e-tjänster inom ramen för
1177.se förenklar och kompletterar kontaktvägarna till vården och kan även i vissa
fall ersätta regelrätta besök inom sjukvården. Dropin-mottagning finns sedan januari
2019 på så gott som alla vårdcentraler. Nya arbetssätt som prövas är stöd från
specialistsjukvård till närsjukvård, rehabiliteringsteam, team psykisk ohälsa, första
besök till fysioterapeut, kurator och mycket mer. Under 2019 kommer alla
verksamheter att redovisa produktionsplanering som utgår från identifierade behov.
Inom specialistsjukvården pågår ett fortsatt effektiviserings- och nivåstruktureringsarbete. Bildandet av ett operationsråd inom Region Örebro län som ansvarar för en
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länsövergripande produktionsplanering av operationer samt bildandet av
länsverksamheter för ortopedisk kirurgi, kvinnosjukvård, allmän kirurgi och urologi
har varit viktiga delar i arbetet med att korta väntetider till operation. Införandet av
standardiserade vårdförlopp för cancerprocesser och arbetet med vårdprocesserna för
flera av de stora folksjukdomarna är en annan del av tillgänglighetsarbetet och har
stor betydelse för att effektivisera utredningsarbetet för patienter med dessa
sjukdomar.
Hälso- och sjukvårdens olika professioner samarbetar för att möta de olika behov som
dagens patienter har. Det är viktigt att ständigt arbeta vidare med vårdens strukturer
med målet att patienten ska få möta den yrkeskategori som har bäst möjlighet att
tillfredsställa patientens specifika behov.
Den pågående processen att omvandla dagens vårdplatsstruktur till en funktionell och
flexibel struktur som kan möta de behov som finns för dagens och morgondagens
patienter är nu inne på sitt slutskede. Den är anpassad till de nya möjligheter som
erbjuds med en ständigt pågående teknisk utveckling.
8.1.2 Kunskapsstyrd vård
Nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt pågår ett arbete med att skapa förutsättningar
för en lärande hälso- och sjukvård (SOU 2017:48) i syfte att den hälso- och sjukvård
som ges befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik. Kunskapsstyrning är det stödoch styrsystem som skapar förutsättningar för en ständigt förbättrad kvalitet och en
vård som ges på lika villkor.
Kunskapsstyrning innefattar tillgång till evidensbaserade kunskapsstöd, stöd för
uppföljning och analys, ledarskap, stöd för utveckling och verksamhetsnära
förbättringsarbete. Exempel på kunskapsstöd är nationella riktlinjer samt systematiska
kunskapsunderlag, vilka kan ligga till grund för implementering av nya arbetssätt och
ordnat införande. Genom att analysera den egna verksamhetens/enhetens resultat kan
riktade förbättringsarbeten genomföras. Detta förutsätter en organisatorisk struktur
där ledarskap och efterfrågande av resultat är viktiga faktorer tillsammans med en
transparent prioritering. Landsting och regioners system för kunskapsstyrning fordrar
ett processinriktat arbetssätt som följer patientens väg i vården inom såväl regionens
som kommunernas hälso- och sjukvård.
8.1.3 Jämlik och jämställd vård
Alla invånare i länet ska ha tillgång till den vård de behöver i sjukvården oavsett var
de bor. Utvecklingen av närsjukvård i Region Örebro län ger förutsättningar att skapa
en god och effektiv första linjens sjukvård i samverkan mellan primärvård och
specialistkliniker vid sjukhusen och inom psykiatrin. Koncentrering av specialiserade
vårdåtgärder ger förutsättningar för en ökad tillgänglighet och kvalitet vilket kommer
alla länsinvånare till godo.
Viktigt är också att ständigt arbeta för att hälso- och sjukvården blir allt mer
kunskapsstyrd och därigenom effektiv, samt jämställd och jämlik för länets invånare.
Under året tas en handlingsplan fram för jämställd vård som beskriver mål, aktiviteter
och ansvar för genomförandet av vård baserad på förbättrad kunskap om såväl
biologiskt som socialt kön.
I vård och behandling av patienter innefattas även sjukskrivning av patienter. Det
innebär att även sjukskrivningsprocessen ska vara av god kvalitet, och insatserna
måste inriktas så att varje individ som blir sjukskriven ska få det stöd som behövs för
att han eller hon ska kunna komma tillbaka i arbete eller annan verksamhet igen.
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Region Örebro län har infört kunskapsstöd i försäkringsmedicin för läkare i
sjukskrivningstyngda verksamheter. Det finns rehabiliteringskoordinatorer som ska
samordna vårdens insatser och vara ett stöd för patienten för att främja återgång i
arbete.
En grundförutsättning för att vårdens hälsofrämjande arbete ska vara jämlikt är att det
inte uppstår omotiverade skillnader. Det innebär att hälso- och sjukvården når alla
grupper i samma utsträckning, att personer identifieras och erbjuds behandling utifrån
förekomsten av ohälsosamma levnadsvanor samt att behandlingen i tillräcklig
utsträckning anpassas utifrån individuella förutsättningar. Det innebär att vissa
grupper kan behöva extra stöd för att få jämlik vård, exempelvis personer med
komplexa funktionsnedsättningar som Downs syndrom eller autism.
8.1.4 Patientsäker vård
I Region Örebro län ska patienter känna sig trygga, informerade och delaktiga i den
vård som ges av kompetenta och engagerade medarbetare på alla nivåer. Målet för
Region Örebro län är att erbjuda patienter en god, jämlik, kunskapsstyrd och säker
vård med nollvision för vårdskador.
Det är därmed av största vikt att verksamheterna arbetar systematiskt med kvalitetsoch utvecklingsarbete för patientsäkerhet och för att förhindra att vårdskador uppstår.
En patientsäkerhetsstrategi finns beslutad vilken anger inriktning för en god och säker
vård. Målet är att ”ingen patient ska skadas eller avlida av undvikbara orsaker i
samband med vård och behandling”. Region Örebro län ska stå för ett säkerhetsklimat
där öppenhet och transparens medverkar till en lärande organisation för alla
medarbetare. Vidare syftar strategin till att underlätta för patient och närstående att
delta och medverka i patientsäkerhetsarbetet. Utveckling av patientsäkerhet i vården i
takt med tiden kräver nya metoder och verktyg vilket ställer ökade krav på arbetssätt,
verksamheter samt kompetens.
Avvikelserapporter ger en uppfattning om organisationens medvetenhet och kan vara
en indikator på patientsäkerheten. Patientsäkerhetsarbetet ska ingå som en integrerad
del i det dagliga arbetet och följas upp på alla ledningsnivåer med ansvar för hälsooch sjukvård. Varje verksamhetschef ansvarar för att uppföljning, rapportering och
egenkontroll sker i linjeorganisationen.
Chefläkare och anmälningsansvariga ansvarar för att uppföljning av vårdskador sker
enligt anmälningsskyldigheten samt att klagomål besvaras och följs upp så att det
bidrar till utveckling av en säkrare vård.
I den årliga Patientsäkerhetsberättelsen redovisas resultat samt analys av arbetet som
fortgått under året, och den utgör sedan underlag för planering.
8.1.5 Personcentrerad vård
All vård ska ges utifrån den enskilda individens behov, med god kvalitet och
professionellt bemötande. 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.
Digitala lösningar kan underlätta för den enskilde att vara delaktig och ha egenmakt.
E-hälsa handlar om att använda digitalisering och moderna kommunikationslösningar
för att förbättra möjligheterna för människor att uppnå en god och jämlik hälsa, se
även kapitel Digitalisering. Patientens delaktighet i vården möjliggörs nu tydligt
genom ”journal via nätet”, där patienten kan läsa och följa sitt vårdförlopp för att vara
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informerad. Med nytt ramverk kommer fler delar av journalen att göras tillgänglig för
patienten för ökad medverkan.
Patientmedverkan i patientsäkerhetsarbetet utgår från tre perspektiv. Dessa är:




Att hälso- och sjukvården utvecklar vården tillsammans med patienten.
Att patienten bidrar och är en part i beslutsprocessen i vården.
Att patienter ska ges möjlighet till delaktighet via 1177 Vårdguidens
e-tjänster.

I enlighet med den nya lagen runt klagomål har Region Örebro län anpassat och hittat
en fungerande form för sitt arbete med att ta emot synpunkter och klagomål från
patienter, närstående och invånare. Patienternas synpunkter och klagomål mottages nu
via ”en väg in”. Detta möjliggör uppföljning, översikt och därmed analys av inkomna
synpunkter och klagomål allt i syfte att utgöra underlag för förbättringar.
Med stöd av statliga stimulansmedel, den så kallade patientmiljarden, pågår både
nationellt och lokalt ett arbete för att underlätta samordning av patientens
vårdkontakter och skapa förutsättningar för att patienten ska kunna vara delaktig i sin
vård och behandling.
8.1.6 Effektiv vård
Effektiv vård betyder att hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet i förhållande till
de resurser som används. Produktivitet handlar om kvantitet, medan effektivitet
innebär att all produktion även måste kombineras med hög kvalitet. För hälso- och
sjukvården innebär detta arbete med länsgemensamma produktionsplaner, arbete med
vårdens processer, förstärkt samverkan mellan den specialiserade vården och
närsjukvården samt mellan hälso- och sjukvården och kommunerna.
Genom en gemensam länsövergripande planering kan både produktion och kvalitet
öka. Den enhet som gör vårdåtgärden får erfarenhet och har möjlighet att finslipa och
förbättra sina processer samtidigt som en gemensam produktionsplanering ger ett
effektivt resursutnyttjande. Flera av länsklinikerna genomför nu detta, tydligast kan
det ses på ortopedkliniken med en tydlig uppdelning av ortopedkirurgiska ingrepp där
Universitetssjukhuset Örebro tar hand om ryggoperationer, Lindesbergs lasarett höftoch knäplastiker och Karlskoga lasarett axelplastiker.
Även vårdens processer behöver fortsatt utvecklas. Det gäller arbetet med
standardiserade vårdförlopp för cancer (SVF) även efter att den statliga satsningen
upphört, samt fortsatt översyn av vårdprocessen för de stora folksjukdomarna som
diabetes, stroke och hjärtsvikt. De vårdprocesser som finns mellan sjukhusen samt
mellan den specialiserade sjukvården och första linjens sjukvård behöver fortsatt
utvecklas.
Sjukhusvården kan bidra med kompetens/resursöverföring till första linjens sjukvård
inom vissa områden, till exempel för vissa patientgrupper med kroniska sjukdomar eller
multisjuklighet. Exempel på detta är det samarbete som finns mellan medicinkliniken
Karlskoga lasarett och närliggande vårdcentraler. Andra exempel är mobila team samt att
ST-läkare inom specialistvård även gör randutbildning inom primärvård.
Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har
gällt under 2018 och har haft stor betydelse för samverkan mellan hälso- och sjukvård
och kommunal vård och omsorg. Denna samverkan behöver ytterligare konsolideras
under 2019.
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8.1.7 Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan i länet är i något högre än riket. Andelen som upplever psykisk
ohälsa i länet ökar i alla åldrar. Det visar både den nationella folkhälsoenkäten från
Folkhälsomyndigheten och Liv och Hälsa i Mellansverige/Liv och hälsa Ung (2017).
Det är främst yngre kvinnor upp till 29 år och äldre kvinnor över 85 år som skattar
högre grad av psykisk ohälsa. Unga män (upp till 29 år), samt äldre män (över 85 år)
har också något förhöjd skattning av psykisk ohälsa än män i andra åldrar, dock inte
lika hög psykisk ohälsa som kvinnorna.
Att den psykiska ohälsan bland invånare ökar märks i vården. Andelen patienter, som
besöker primärvården, med olika grad av psykisk ohälsa räknas idag till omkring 30
procent. Arbetet med att stärka primärvårdens psykosociala resurser för att möta
patienternas behov fortsätter under 2019 liksom det suicidpreventiva arbetet. Köerna
till psykoterapibehandling har blivit längre samtidigt som en volymökning på antalet
terapitimmar noterats. Behovet av neuropsykiatrisk utredning och behandling ökar
både hos barn och vuxna.
Psykiatrin kommer under 2019 strukturerat fortsätta arbeta med förbättringsåtgärder
där målet är att psykiatrin ska kännetecknas av god samarbetsvilja, både inom
organisationen och externt, och hög vårdkvalitet. Region Örebro län ska också
fortsätta att utveckla det förebyggande arbetet i samverkan med länets kommuner,
patientföreningar och ideella organisationer.
8.1.8 Framtidsinriktad vård
Svensk hälso- och sjukvård står inför nya utmaningar i att möta invånarnas behov
lokalt, men också i att fortsätta utvecklas nationellt på ett sätt som innebär att landets
resurser används på bästa sätt för hela befolkningens bästa. Genom att samla all
hälso- och sjukvård i en gemensam förvaltning med närsjukvård och länskliniker har
goda möjligheter skapats för Region Örebro län att kunna möta kommande
utmaningar i Örebro län och även bidra i utvecklingen av en god hälso- och sjukvård
nationellt.
Regionstyrelsen har under 2018 tagit fram en målbild för hälso- och sjukvårdens
utveckling fram till år 2030. Dokumentet ska ta hänsyn till demografiska förändringar
och ekonomiska förutsättningar för att åstadkomma en utveckling mot en mer nära
vård, en fortsatt utveckling av nivåstrukturering av den högspecialiserade vården samt
forskning och utbildning. Med start under 2019 kommer hälso- och sjukvården att
intensifiera sitt arbete för att utvecklas i målbildens riktning.
En utvärdering av befintlig organisering av hälsovård- och sjukvården ska
genomföras. Utvärderingen ska beakta pågående arbete med Målbild 2030 för hälsooch sjukvården. Utvärderingens förslag ska vara framtidsfokuserade och bland annat
ta utgångspunkt i att erbjuda en tillgänglig vård av hög kvalité, ett närvarande och
aktivt ledarskap, ekonomi i balans och demografiska förändringar. Resultatet ska
lägga grunden för framtidstro och fortsatt högt förtroende för sjukvården.
8.1.9 Utveckling av närsjukvård i första linjen
Den utveckling av första linjens sjukvård i form av närsjukvård som sker på länets
vårdcentraler i samverkan med länets sjukhus, psykiatri, habilitering och kommuner
är avgörande för att möta framtidens behov. En utmaning som delas med övriga
landet är också att styra resurser för att klara nära vård och komplexa behov. Detta för
att skapa en hälso- och sjukvård med primärvården som bas i enlighet med
utredningen om Effektiv vård (SOU 2016:12) som utvecklas i God och nära vård
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(SOU 2017:53).
Det första steget i riktning mot en God och nära vård togs januari 2018 då lag
2017:612 om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft.
Lagen medförde behov av införande av så kallade vårdsamordnare vid
vårdcentralerna i länet. Dessa ansvarar för att utse fast vårdkontakt, kalla till
samordnad individuell planering (SIP), medverka vid hembesök och att följa upp
patienter via telefon och/eller besök. Arbetsuppgifterna innebär en överföring av
arbetsuppgifter från slutenvård till vårdcentral och ligger helt i linje med den
nationella strävan mot att skapa en högre kontinuitet för patienterna och motverka den
fragmenterade vård som idag föreligger. Antalet patienter som erbjuds och blir
föremål för en SIP har ökat kraftigt sedan lagen infördes, men fortfarande är det en
för låg andel sett till behov. Andelen måste fortsätta öka under 2019.
Alla resurser inom vården ska användas på bästa sätt, både för befolkningens hälsa i
stort och för varje enskild patient. Allt mer av vården i första linjen kommer i
framtiden att behöva utföras utanför sjukhusen; på vårdcentral eller i patientens hem.
Nationellt pratar man om att det största sjukhuset i framtiden kommer att bli det så
kallade ”Hemsjukhuset”.
Primärvården behöver därför utvecklas och stärkas för att möta de behov som finns i
första linjen. För att nå dit behöver resurser som idag är knutna till sjukhusen i större
utsträckning finnas utanför sjukhusens väggar tillsammans med primärvård och
kommunernas vård och omsorg. Den del av specialistvården som är av så kallad
baskaraktär lämpar sig många gånger väl för utförande i den nära vården. Viktigt är
att fortsatt följa överföringen av arbetsuppgifter från en sjukhustung vård till nära
vård och att stödja omställningsarbetet med resurser och kompetens.
I uppbyggandet av en God och nära vård för länets befolkning är det viktigt att också
skapa möjligheter för ett utvecklat omhändertagande av två patientgrupper som ökat
betydligt i omfattning under de senaste åren. Dessa utgörs av en hög andel
långtidssjukskrivna patienter av vilka cirka hälften har diagnoser tillhörande
sjukdomsgrupper som omfattas av området psykisk ohälsa.
8.1.10 Specialisering – ett nyckelbegrepp både i landet och lokalt
Trenden i Europa går mot att allt mer av den mest specialiserade vården bedrivs på ett
mindre antal platser. Detta är också tydligt i Sverige. Ny lagstiftning har införts med
avsikt att koncentrera en stor del av den högspecialiserade vården till ett till fem
centra i Sverige. Inom sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro sker en koncentration av
den mer högspecialiserade cancervården till ett eller två av sjukhusen i
sjukvårdsregionen. Som medspelare i denna utveckling måste hälso- och sjukvården i
Region Örebro län kunna visa på nationellt hög kvalitet och vara en bra
samarbetspartner för övriga landet, samtidigt som regionen sköter sitt uppdrag att ge
grundläggande sjukvård till hela länets befolkning.
Universitetssjukhuset Örebro är ett av sju sjukhus för högspecialiserad vård i landet.
Detta ger länets invånare närhet till högspecialiserad vård, till exempel cancervård
och avancerad akutsjukvård vid trauma och andra sjukdomar som kräver särskilda
resurser och högspecialiserad kompetens.
Genom att fortsätta arbeta med specialisering och koncentration av vissa
verksamheter så att särskilda centra i länet fokuserar på en viss typ av åtgärder,
skapas förutsättningar och utrymme för att behålla och utveckla Region Örebro läns
vård lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt. Genom att samordna verksamheten i
länskliniker uppnås en bättre och mer jämlik vård för den typ vård som behövs mer
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sällan. De samordnade verksamheterna ger ett enhetligt arbetssätt, och gör det möjligt
att använda vårdens resurser, såsom personalens kompetens, lokaler och medicinskteknisk utrustning, på bästa sätt. Samtidigt ger koncentrationen av olika verksamheter
på olika ställen också förutsättningar för att behålla grundläggande service och god
vård för länets alla invånare på tre sjukhus. Länets alla tre sjukhus, Karlskoga lasarett,
Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro ska bedriva både bassjukvård
och mer avancerad sjukvård.
8.1.11 Högspecialiserad sjukvård som är högkvalitativ och
konkurrenskraftig
Region Örebro län ligger mitt i Sverige och har goda förutsättningar att erbjuda vård
både till länets egna invånare och till andra. Universitetssjukhuset Örebro ska vara en
självklar regional och nationell samarbetspartner inom den högspecialiserade vården.
I Uppsala-Örebro sjukvårdsregion finns två universitetssjukhus, Akademiska
sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset Örebro. Tillsammans erbjuder de all
nödvändig högspecialiserad vård till sjukvårdsregionens invånare, med undantag av
viss rikssjukvård. Ett gott samarbete finns på många områden, men bör breddas och
fördjupas ytterligare.
Den högspecialiserade vården bidrar till Region Örebro läns utveckling och
attraktivitet. Genom samverkan med andra län stärkts förutsättningarna för att
utveckla länets sjukvård på ett sätt som gynnar länets egna invånare och förstärker
hälso- och sjukvårdens ekonomi.
Värdet av den högspecialiserade vården är för närvarande cirka 600 miljoner kronor
per år, och ett tusental tjänster är direkt eller indirekt kopplade till uppdraget. Den
högspecialiserade vården är av resursskäl idag koncentrerad till Universitetssjukhuset
Örebro, men det finns goda förutsättningar att delar av uppdraget också
fördelas på andra enheter inom Region Örebro län.
I undersökningar får Universitetssjukhuset Örebro höga betyg av remittenterna vad
gäller kvalitet, kompetens, bemötande och samarbete. Det är viktigt att Region Örebro
län är aktiv i den pågående processen av nivåstruktureringen av cancersjukvården och
nationell högspecialiserad vård, då det är en viktig del av universitetssjukvården och
därmed en förutsättning för att universitetssjukhuset ska kunna behålla sin status.
För att öka konkurrenskraften som universitetssjukhus måste värdet av den
högspecialiserade- och sålda vården öka. Detta kräver en fortsatt hög kvalitet,
tillgänglighet och kostnadskontroll, men också en förstärkning av forskning och
utveckling samt en god kompetensförsörjning. Hälso- och sjukvården bör därför
utveckla traumavården bland annat genom en särskilt dygnet runt-jour för traumavård
med specialutbildade kirurger som är samlande stöd och konsult inom
traumasjukvården.
Att bygga upp högspecialiserad vård är en långsiktig process som till en början kan
vara en kostsam investering som inte ger omedelbar avkastning. Att våga göra dessa
investeringar är dock en förutsättning för att kunna bedriva universitetssjukvård. Att
bedriva högspecialiserad vård, forskning och utveckling höjer också kvaliteten på den
basala vården och ger därför även ett mervärde till länsinvånarna.
Konkurrensen inom den högspecialiserade vården är stor och det är därför viktigt att
strategiskt välja ut områden där Universitetssjukhuset Örebro har möjlighet att
konkurrera. Det finns områden som trauma och trombektomi vid stroke där
Universitetssjukhuset Örebro tack vare sitt geografiska läge har stora fördelar som bör
utnyttjas.

30 (110)

Verksamhetsplan med budget 2019 och planeringsförutsättningar 2020-2021

Region Örebro län

8.2

Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande

Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län har en avgörande roll, bland annat
som bärare av hälsofrämjande kompetens i linje med kunskapsstyrning och med
förebyggande och förberedda insatser i vårdens möte med patienter inom riskgrupper.
Samverkan sker med myndigheter, kommuner och idéburna organisationer. Program
för hållbar utveckling, Regional utvecklingsstrategi, Folkhälsoplan, liksom arbetet
med kommission för jämlik hälsa och Handlingsplan för ökad suicidprevention och
minskad psykisk ohälsa är några av de inriktningsdrivande beslutsdokumenten som
berör både Region Örebro län och samarbetspartners i samhället.
Medlemskapet i det nationella och internationella nätverket för Hälsofrämjande
sjukvård berör Region Örebro läns samlade uppdrag och förutsätter aktiviteter och
insatser med fokus på fyra perspektiv: ledning/styrning, befolkning, medarbetare och
patient/vårdperspektiv. En dialog kring relationen mellan nätverket och
kunskapsstyrningssystemets grupp för levnadsvanor kommer att föras nationellt.
8.2.1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård
Att förebygga sjukdomar behöver bli en självklar del av hälso- och sjukvårdens arbete
och kommer enligt Socialstyrelsens bedömning att leda till besparingar på lång sikt i
form av minskade sjukvårdskostnader för levnadsvanerelaterade sjukdomar.
Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma
matvanor är de levnadsvanor som bidrar mest till den samlade sjukdomsbördan i
Sverige, så som hjärt- kärlsjukdom, cancer och typ 2 diabetes. Hälften av alla kvinnor
och två tredjedelar av alla män i Sverige har minst en ohälsosam levnadsvana.
De Nationella riktlinjerna för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor ger vägledning om hur vården kan stödja förändring av levnadsvanor.
Riktlinjerna betonar särskilt vikten av åtgärder för vuxna med särskild risk (till
exempel sjukdom eller social sårbarhet), vuxna som ska genomgå operation, barn och
ungdomar samt gravida.
Majoriteten av befolkningen är positiv till att vårdpersonalen diskuterar levnadsvanor
när de tar kontakt med vården och vill hellre ha stöd till levnadsvaneförändring än
läkemedelsbehandling. Det är därmed viktigt att patienter får möjligheten att få stöd
från hälso- och sjukvården att förändra ohälsosamma levnadsvanor för att främja
hälsa och patienternas delaktighet i vård och behandling och minska användandet av
läkemedel. Stödet kan bestå av enkla råd, rådgivande samtal eller kvalificerat
rådgivande samtal som enskild åtgärd eller i kombination med till exempel
nikotinläkemedel eller skriftlig ordination av fysisk aktivitet.
8.2.2 Barns och ungas hälsa
Föräldrarna/vårdnadshavarna är de personer som har störst betydelse för sina barn och
som därmed också kan påverka barnens hälsa. Region Örebro län bedriver genom
mödra- och barnhälsovården ett hälsofrämjande och förebyggande arbete som ger
föräldrar stöd för att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer. Stödet som erbjuds
är riktat både till alla föräldrar och till familjer som har andra eller större behov.
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Föräldraskapsstöd bör ges till de familjer där behov föreligger. Nationellt riktade
satsningar ställer krav på samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna
avseende införande av föräldraskapsstödjande hembesök. I länet fortsätter under 2019
arbetet enligt den så kallade ”Skottlandsmodellen” för att genom ökat samarbete
mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvården förbättra stödet för barn och unga
med behov.
Familjecentraler är viktiga mötesplatser, där föräldrar och barn kan få stöd och delta i
aktiviteter som stärker föräldraskapet och hälsan hos barn och unga. Idag finns
familjecentraler i elva av länets tolv kommuner. Regionens målsättning är att det ska
finnas en familjecentral i varje kommun. Arbetet för att starta en familjecentral i
Örebros norra stadsdelar ska fortsätta i samverkan med Örebro kommun.
Hälso- och sjukvården och kommunens samlade elevhälsa har ett gemensamt ansvar
för att hjälpa barn med neuropsykiatriska problem så att de kan tillgodogöra sig
skolarbetet på bästa sätt. Det är viktigt för barnen att snabbt få en utredning gjord så
att adekvata insatser kan sättas in så snart som möjligt. Insatser har gjorts för att öka
antalet utredningar och behandlingar och dessa fortsätter då behoven är stora.
Ett pilotprojekt med en så kallad ”Mini-Maria” prövas under 2019 mellan området
psykiatri och Örebro kommuns socialtjänat med målsättningen att ge ett mer komplett
och samordnat stöd till unga missbrukare. Ambitionen är att verksamheten ska
permanentas och även utvecklas till att vara en ingång för anhöriga till unga
missbrukare. Förebilden är de Mini-Maria verksamheter som sedan tidigare finns i
Stockholm och Malmö. Utvärderingen av projektet ger vägledning för eventuellt
fortsatt länsgemensamt arbetssätt/breddinförande.
Andelen barn och unga med övervikt, påverkad tandhälsa och andra hälsorelaterade
problem ökar i vårt län. Det är viktigt att uppmärksamma detta och ge återkommande
undervisning och hälsofrämjande åtgärder i förskola/skola.
Kompetensgruppen för barn som närstående inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har analyserat barnrättsperspektivet inom en verksamhet under 2017. I samband med
detta har en åtgärdslista lämnats in under 2018 för att bearbeta gruppens fortsatta
arbete under 2019.
Region Örebro län ingår i Uppsala Örebro sjukvårdsregion. Omhändertagande av de
för tidigt födda barnen (neonatala barn) sker i samarbete mellan de två
universitetssjukhusen, Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset Örebro.
Intensivvårdskapaciteten för neonatala barn är pressad i sjukvårdsregionen, bland
annat beroende på kapacitetsproblem på Akademiska sjukhuset. Universitetssjukhuset
Örebro förstärker därför bemanningen på barnintensivvård för att garantera en trygg
och säker vård av neonatala barn. Det i kombination med viss anpassning av
lokalerna, ökar möjligheten att möta efterfrågan på vårdplats för barn med behov av
neontalvård såväl inom sjukvårdsregionen som nationellt.
8.2.3 Äldres hälsa
Andelen äldre i befolkningen kommer att växa under kommande år. Det måste hälsooch sjukvården förbereda sig för. Region Örebro län gör därför en särskild satsning på
äldres hälsa under 2019. Sex miljoner kronor ska förstärka insatserna för att bygga
upp äldremottagningar på vårdcentralerna, mobila team och utveckla akutvården för
äldre.
Målet med arbetet för äldre är att främja ett hälsosamt åldrande genom de fyra
hörnpelare som visat sig ha särskilt stor betydelse för äldres hälsa: meningsfullhet i
vardagen, näringsrik kost, fysisk aktivitet samt social samvaro och stöd. Det innebär
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inriktning mot förebyggande av sjukdom och funktionsnedsättning och främjande av
hälsa. I detta arbete har närsjukvården ett särskilt ansvar och inriktningen mot
särskilda äldremottagningar på vårdcentralerna som samlar kompetens och blir en
tydlig ingång för patienterna ska utvecklas. Det ska i framtiden finnas minst en
äldremottagning i varje länsdel. Samarbete med kommunerna i länet är också av
särskild vikt när det gäller vården av äldre, anpassningar av hemmiljön och stödet till
anhöriga. Det förebyggande arbetet inom områdena fall, undernäring, trycksår och
ohälsa i munnen behöver fortsätta och stöd erbjudas till personer med ökad risk.
En viktig utgångspunkt är att stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt
liv även i högre åldrar. Stöd till det ska ske efter den enskildes behov och önskemål.
Insatser inom områden som läkemedelsbehandling och uppföljning av den, psykisk
hälsa, god vård vid demenssjukvård och god palliativ vård är fortsatta fokusområden.
Gruppen äldre ökar i och med stora födelsekullar på 40-talet och behovet av insatser
för psykisk ohälsa i denna åldersgrupp antas öka i länet.
Insatser för att minska andelen suicid fram för allt bland äldre män har bland annat
medfört att medarbetare inom Region Örebro län och kommunerna i länet genomgått
utbildning inom ”Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre”. Kunskapen kommer att
spridas för att öka insatserna inom suicidpreventionsområdet.
Region Örebro län ska under 2019 utveckla arbetet med mobila team för att erbjuda
möjlighet till vård i hemmet med till exempel mobila strokerehabiliteringsteam och
mobila närsjukvårdsteam. Det gemensamma projektet Mobilt team för äldre som
bedrivs i samverkan med Örebro kommun kommer under 2019 följas upp i syfte att
utveckla verksamheten. Arbetet med att utveckla omhändertagandet av äldre i
akutverksamheten ska fortsätta.
Arbetet med att bedriva jämlik palliativ vård och demensvård i länet kommer att
intensifieras under 2019. Palliativa rådet kommer att vara en aktör i det arbetet.
Initiativ tas också bland annat från demenssektionen inom geriatriska kliniken att på
försök stödja kommunens demensboende med medicinska punktinsatser när det gäller
personer med utåtagerande demenssjukdom.
Samverkansprojektet Forum för äldreforskning som drivits av Region Örebro län,
Örebro universitet och Örebro kommun kommer under 2019 att fortsätta som
fokusområde för ”äldreforskning och utveckling av vård och omsorg” med Region
Örebro läns forskningsenhet som huvudman. Under 2019 ska arbetet med en tydligare
struktur för kunskapsstyrning kring äldres hälsa utvecklas i samarbete med
kommunerna i länet.

8.3

Forskning och utbildning

8.3.1 Högkvalitativ forskning och utbildning
Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning i syfte att ge bästa möjliga
förutsättningar för invånarnas hälsa, vård och omsorg. Forskningsverksamheten är
väletablerad och, i samverkan med Örebro universitet, under stark utveckling.
För att framgångsrikt säkra en fortsatt positiv utveckling av den kliniska forskningen
krävs en målmedveten satsning på att stärka forskningskompetens och att öka
forskningsvolymer med bibehållen hög vetenskaplig kvalitet.
Forskningens möjligheter att erhålla extern finansiering måste stärkas. Här krävs att
fler forskare, med stöd från forskningsorganisationen, är aktiva i att med
högkvalitativa ansökningar om anslag möjliggöra en ökad extern finansiering. En
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nära samverkan med Örebro universitet är naturlig. Region Örebro län ska särskilt,
dels uppmuntra kvinnliga anställda att forska i syfte att öka andelen kvinnliga seniora
forskare, dels verka för att medarbetare tidigt under karriären påbörjar
forskarutbildning.
Hög kvalitet, adekvat volym och bredd på all akademisk vårdutbildning är en
förutsättning för att långsiktigt säkra en kunskapsstyrd, högkvalitativ och jämlik vård
för länets invånare. Att handleda studenter och praktikanter är en viktig del i
uppdraget som anställd i Region Örebro län.
Den verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) omfattning och innehåll regleras i
avtal med Örebro universitet och andra högskolor. I Region Örebro län genomförs
under ett år cirka 15 000 så kallade VFU-veckor. Region Örebro län har etablerat ett
utbildningscentrum för att i samverkan med Örebro universitet ansvara för dessa
frågor.
Pågående satsningar inom utbildningscentrum är också en fördjupad samverkan med
vård- och omsorgscollege samt introduktion och utvärdering av nyanlända med hälsooch sjukvårdsutbildning från tredje land.
Inom Region Örebro län sker också fortsatt satsning på vidareutbildningar för bland
annat sjuksköterskor via de specialist- och masterutbildningar som ges av Örebro
universitet och samverkande andra lärosäten inom sjukvårdsregionen.
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 90 AT-läkare (rekrytering cirka
50 AT-läkare per år) under utbildning och cirka 250 ST-läkare. Regionstyrelsen får i
uppdrag att öka antalet AT-platser. Antalet AT-läkare och ST-läkare behöver öka, i
synnerhet inom primärvården och psykiatrin.
8.3.2 Utveckling av universitetssjukvården
Universitetssjukvård är ett nytt begrepp som tydliggör kopplingen mellan god vård,
forskning och utbildning både vad gäller kompetens, verksamhet och ledning. Region
Örebro län har som avtalspart i det nationella ALF-avtalet1 ett särskilt uppdrag att
bedriva universitetssjukvård. Inom universitetssjukvården ska högkvalitativ forskning
och utbildning bedrivas för att utveckla såväl det medicinska vetenskapsområdet som
hälso- och sjukvården.
Forskning och utbildning är en förutsättning för utvecklingen av universitetssjukvård
och kunskapsbaserad vård. I uppdraget ska evidensbaserad vård och
kunskapsstyrning, samt högkvalitativ forskning och utbildning bedrivas för att
utveckla den nationella hälso- och sjukvården. En stor utmaning är att utveckla och
stärka universitetssjukvården i länet, såväl inom den högspecialiserade vården som
inom bassjukvården.
På lång sikt handlar det om att hålla en så god kvalitet att universitetssjukvården i
Region Örebro län står stark i den allt tydligare nationella styrningen av den mest
kvalificerade hälso- och sjukvården.
Inom Region Örebro län har universitetssjukhusets verksamheter starkast
forskningsanknytning men profileringen av länsklinikernas verksamhet till de två
övriga sjukhusen ger möjlighet till utveckling av universitetssjukvården i länet.
1

ALF är förkortningen för ett avtal mellan den svenska staten och vissa landsting om
utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
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Verksamheter som genom ett länsuppdrag får stora patientflöden medför goda
förutsättningar för forskning och utbildning och därmed utveckling av
universitetssjukvård. Satsningar görs också på att stärka närsjukvården med
universitetssjukvårdsenheter på för närvarande ett fåtal vårdcentraler för att på så sätt
utveckla universitetssjukvården i första linjens vård.
Universitetssjukvård kan och bör bedrivas inom hela panoramat av hälso- och
sjukvård och med en geografisk och organisatorisk spridning inom delar av Hälsooch sjukvårdsförvaltningens verksamhet. Den högspecialiserade vården är dock av
särskild vikt då större delarna av denna verksamhet ska vara av
universitetssjukvårdskaraktär.
Universitetssjukvård innebär också att evidensbaserad hälso- och sjukvård ska
utvecklas. En nära samverkan med centrum för evidensbaserad medicin och
utvärdering av medicinska metoder i Region Örebro län (CAMTÖ) är därför en
grundförutsättning.
Universitetssjukvård innefattar även en strukturerad samverkan med
patientföreträdare, internationalisering samt utveckling av ett innovationsklimat. Ett
särskilt projekt, Innovationssluss 2.0, drivs i samverkan med bland annat
förvaltningen Regional utveckling för att stärka innovationsmiljön och kommer under
året att övergå till ordinarie verksamhet.
En fortsatt god samverkan med farmakaindustrin bland annat inom ramen för kliniska
prövningar för att erbjuda god vård i utvecklingsfronten är också viktigt och ingår i
den nationella satsningen för samordning av kliniska studier. Att till länets invånare
förmedla forskningsresultat och stimulera till att delta i klinisk forskning är också en
uppgift inom universitetssjukvården.
På verksamhetsnivå organiseras universitetssjukvårdens i så kallade
universitetssjukvårdsenheter. För att enligt de centrala och regionala avtalen få kallas
universitetssjukvårdsenheter måste de kännetecknas av att ge hälso- och sjukvård av
hög kvalitet, ha sjukvårdshuvudmannens uttalade uppdrag för forskning och
utbildning samt ha en innovativ kultur och en incitamentsstruktur för
kunskapsutveckling. Tjugoen enheter, varav två vårdcentraler, har utsetts och under
2019 kommer dessa och fler verksamheter att utvärderas utifrån nationella kriterier
för universitetssjukvårdsenheter. En fördjupad samverkan för akademisering av
kommunal hälso- och sjukvård i universitetsjukvårdsliknande miljöer kommer att
initieras.
Universitetssjukvården inom Region Örebro län bidrar på ett mångfacetterat sätt till
invånarnas vård, hälsa och omsorg samt bidrar genom forskning, innovation och
utbildning till regional utveckling.
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Mål och uppdrag inom hälso- och sjukvård
Övergripande mål:
Hälso- och sjukvården är tillgänglig, högkvalitativ och personcentrerad.

Inriktningsmål:
Nr 4. Vården är tillgänglig.
Indikatorer


Tillgängligheten till vården ska öka 2019 jämfört med 2018. Redovisning och
uppföljning av:
o
o
o
o

Andelen patienter som får nybesök på mottagning alternativt
operation/behandling inom vårdgaranti.
Återbesök inom planerad tid.
Tillgängligheten till primärvården enligt den förstärkta vårdgarantin.
Indikatorerna för inriktningsmålen under e-hälsa.

o

Befolkningsupplevd tillgänglighet enligt nationella enkäter

Inriktningsmål:
Nr 5. Vården är kunskapsstyrd.
Indikatorer




Samtliga områden arbetar med implementering av/ förbättring utifrån
nationella riktlinjer och andra kunskapsunderlag.
Lokala programområden med tillhörande lokala arbetsgrupper etableras i
enlighet med den nationella kunskapsstyrningen.
Patientföreträdare ingår i det lokala systemet för kunskapsstyrning.

Inriktningsmål:
Nr 6. Vården är patientsäker.
Indikatorer
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Uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån lex Maria-anmälningar sex månader
efter beslut.
Uppföljning av handlingsplaner sex månader efter alla utförda
händelseanalyser.



Uppföljning av avvikelsehantering inom satta målvärden för 7 samt 90 dagar.




Varje verksamhet genomför en patientsäkerhetsrond minst 1 gång/år.
I verksamheter där Infektionsverktyget finns, följs rapporter upp i arbetet.
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Inriktningsmål:
Nr 7. Vården är personcentrerad
Indikatorer


Region Örebro län arbetar för att patienter och närstående ska känna sig
delaktiga. Uppföljning sker via Nationell patientenkät.



Hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål från patient eller närstående
följs upp och analyseras på aggregerad nivå.
Samordnad individuell plan (SIP), sker i enlighet med gällande kriterier i
samband med utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården.



Inriktningsmål:
Nr 8. Vården är effektiv.
Indikatorer


Vårdkedjor och flöden skapas för ett ökat värde för patienter i hälso- och
sjukvården. Uppföljning av vårdförlopp liksom läns- och klinikgemensamma
produktionsplaner för 2019.




Vårdplatsuppdraget följs upp och utvärderas.
Den nya lagen 2017:612 ”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård” följs upp och utvärderas.

Inriktningsmål:
Nr 9. Den högspecialiserade sjukvården är högkvalitativ och konkurrenskraftig.
Indikatorer


Enheter som bedriver högspecialiserad vård ska ta fram en handlingsplan,
utifrån Region Örebro läns handlingsplan för högspecialiserad vård, hur man
säkrar och förstärker den högspecialiserade vården både sjukvårdsregionalt och
nationellt. Handlingsplanen ska belysa kvalitetssäkring, produktion,
kompetensförsörjning, forskning och utveckling.



Den högspecialiserade vården är konkurrenskraftig sjukvårdsregionalt och
nationellt och den sålda vården ska öka 2019 jämfört med 2018.



Hälso- och sjukvården efterhör aktivt synpunkter från vårdens intressenter. En
kundrelationsundersökning genomförs under 2019.



För att stärka traumaverksamheten och förbättra arbetet inom hälso- och
sjukvården inrättas en särskilt traumabakjoursfunktion under 2019.

Region Örebro län
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Övergripande mål:
Hälso- och sjukvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Inriktningsmål:
Nr 10. Vården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.
Indikatorer
 Patienter som vårdats i Region Örebro län har tillfrågats om levnadsvanor.
Uppföljning sker via Nationell patientenkät.


Patienter blir erbjudna insatser gällande sina ohälsosamma levnadsvanor vid
kontakt med hälso- och sjukvården. Följs upp via klassificering av
vårdåtgärder (KVÅ), samt PrimärvårdsKvalitet eller kvalitetsregister.

Övergripande mål:
Region Örebro län bedriver och stödjer klinisk forskning i syfte att ge bästa möjliga
förutsättningar för medborgarnas hälsa, vård och omsorg. Regionen samverkar med
akademin avseende såväl forskning som akademisk utbildning.

Inriktningsmål:
Nr 11. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ och stärker
universitetssjukvården.
Indikatorer


Den kliniska utbildningsmiljön i Region Örebro län har förbättrats jämfört med
2018. Utfall inom AT-rankning ska förbättras jämfört med föregående år.
VFU-studenter anser vid utvärderingar att de har möjlighet att uppnå
lärandemål (målnivå 90 procent) samt är nöjda som helhetsintryck med sin
placering (målnivå 85 procent).



Av Region Örebro läns hälso- och sjukvård har 50 procent förmedlats av
universitetssjukvårdsenheter.

Inriktningsmål:
Nr 12. Stärkt forskningsprofil genom implementerad utvecklingsplan 2019.
Indikatorer
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Det medicinska vetenskapsområdet i Region Örebro län stärks. Vetenskapliga
publikationer och vetenskaplig kvalitet enligt Vetenskapsrådets modell för
utvärdering av klinisk forskning utvecklas jämfört med 2018.



Antal fraktionerade publikationer (minst 425 per treårsperiod).



Antal disputationer (minst 15 per år).



Antal docentkompetenta medarbetare (minst 70 st).




Antal externa ansökningar (extern finansiering) har ökat jämfört med 2018.
Andelen kvinnliga docenter har ökat jämfört med 2018.
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Uppdrag:
12. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att alla verksamheter inom hälsooch sjukvård ska ha en plan för tillgänglighet och produktion.
13. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att genomföra en utvärdering av befintlig
organisering av hälso- och sjukvården. Utvärderingen ska beakta det pågående arbete
med Målbild 2030. Utvärderingens förslag ska vara framtidsfokuserade och bland
annat ta utgångspunkt i att erbjuda en tillgänglig vård av hög kvalité, ett närvarande
och aktivt ledarskap, ekonomi i balans och demografiska förändringar. Resultatet ska
lägga grunden för framtidstro och fortsatt högt förtroende för sjukvården.
14. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att förstärka arbetet med en lokal
struktur för kunskapsstyrning som har en tydlig koppling både mellan
samverkansgrupper och programområden på lokal nivå och med den nationella
och sjukvårdsregionala nivån samt i samverkan med länets kommuner.
15. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med att utveckla
arbetssätt för att låta rätt kompetens möta patientens medicinska behov (bästa
effektiva omhändertagande nivå).
16. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att fortsätta och utöka arbetet med
kompetensöverföring/resursöverföring mellan sjukhusvård och första linjens
sjukvård.
17. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
införa en förstärkt jourvårdcentralsverksamhet i anslutning till
akutverksamheten vid Universitetssjukhuset Örebro.
18. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att initiera en fördjupad diskussion
kring förutsättningarna för att starta gemensam familjecentralsverksamhet i
Hällefors kommun. Arbetet för etablering av en ny familjecentral i Örebro, i
syfte att matcha ett växande behov, ska fortsätta.
19. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att stärka samverkan mellan Region
Örebro läns hälso- och sjukvård och elevhälsovården och andra relevanta
verksamheter för att stärka stödet och nödvändiga insatser för ungas hälsa och
förutsättningar för en lyckad skolgång.
20. Regionstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en revidering av krav- och
kvalitetsboken i syfte att ge utrymme för fler alternativa utförare.
21. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssätt och
samverkan inom den nära vården för att bättre möta psykisk ohälsa. I
förekommande fall gäller detta även samverkan med kommunerna,
patientföreningar och andra delar av ideella sektorn.
22. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda behov av särskild
somatisk kompetens inom äldrepsykiatrin.
23. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att stärka samarbetet och
vårdkedjan mellan psykiatrin och den somatiska vården för patienter med svår
psykisk sjukdom.
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24. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utöka möjligheten att ta emot
och behandla patienter med psykiska trauman.
25. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur Region Örebro län
kan införa ett samordnat medicinskt omhändertagande av vuxna personer med
komplexa funktionsnedsättningar.
26. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att fortsätta med
implementeringsarbetet utifrån de nationella riktlinjerna angående rökfri
operation och alkoholfri operation.
27. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utveckla hälso- och sjukvårdens
samlade arbete kring äldre. Nämnden ska utreda förutsättningarna för att införa
särskilda äldremottagningar i anslutning till minst en vårdcentral i varje
närsjukvårdsområde. Utvecklingen av sjukvård i hemmet för de svårast sjuka
äldre ska fortsätta genom utvecklad samverkan med länets kommuner och
genom mobila team. Akutmottagningarnas omhändertagande av äldre, sköra
patienter ska genomlysas i syfte att korta väntetiderna och ge bästa möjliga
omhändertagande. I uppdraget ingår också att utveckla samverkan med
kommunerna rörande äldres hälsa och hemsjukvård.
28. Forskningsnämnden får i uppdrag att fortsatt implementera och följa upp
”Långsiktig handlingsplan för forskning och utveckling 2017-2020”.
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9.

Tandvård

9.1

Region Örebro läns ansvar för tandvård

Region Örebro län ska erbjuda en god tandvård åt de som är bosatta och som
stadigvarande vistas inom Örebro län. Region Örebro län ska verka för en god
tandhälsa hos befolkningen. Tandvårdslagen beskriver regionernas och landstingens
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
patientgrupper med behov av särskilt tandvårdsstöd ska erbjudas tandvård. I
planeringen ingår även den tandvård som erbjuds av annan vårdgivare än Region
Örebro län. Vid planeringen och utvecklingen av tandvård sker detta i samverkan med
hälso- och sjukvård och mellan landsting/regioner..
Den tandvård som Region Örebro län bedriver kallas folktandvård. Region Örebro län
har ett särskilt ansvar för att alla barn och unga, får en avgiftsfri, regelbunden och
fullständig tandvård. Från och med 2019 omfattar detta alla individer till och med det
år man fyller 23 år. Från och med två års ålder finns 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
organiserad inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
De särskilda tandvårdsstöd, som är riktade till vuxna med särskilda behov, är också
Region Örebro läns ansvar och där finns samma valfrihet som inom barn- och
ungdomstandvården. Stödet innebär tandvård till samma avgift som inom hälso- och
sjukvårdens avgiftssystem.
9.1.1 Jämlik tandvård och tandhälsa
Tandvården i Örebro län ska främja god tandhälsa, förebygga sjukdom och ge god
och patientsäker vård på lika villkor. Sverige har generellt en hög välfärd och en god
tandhälsa samtidigt som det finns socioekonomiska skillnader. För att erbjuda alla
invånare bästa möjliga tandvård behövs åtgärder för att minska dessa skillnader 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. I mötet
med invånarna är det också viktigt att ha en multikulturell kompetens och förståelse.
Det allmänna tandvårdsbidraget är ett viktigt grundstöd och ett incitament att
stimulera regelbundna besök och för att minska individens framtida tandvårdsbehov.
9.1.2 Prioriterade områden för tandvård
Barn i socioekonomiskt svaga områden har sämre munhälsa och konsumerar
dessutom mindre tandvård. Särskilda insatser måste även i fortsättningen riktas till
dessa individer och dessutom ytterligare förstärkas så att insatser kan göras så tidigt
som möjligt. Arbetet för att få alla barn att komma till tandvårdsbehandling ska ha en
fortsatt prioritet.
Munhälsa är en del av den allmänna hälsan och påverkar livskvaliteten, självkänslan
och det sociala livet. Av munsjukdomarna är karies den mest frekventa. Karies skapar
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omedelbara problem för barn och ungdomar och även framtida problem som vuxen.
Ju fler skador som individen samlar på sig, desto större är risken för både följdskador
och ny sjukdom. 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 större. Det är därför viktigt med tidiga insatser
både på individuell nivå och gruppnivå.
Ur ett riskperspektiv är det viktigt att uppmärksamma de barn och ungdomar som
löper risk eller fortfarande har en 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 är fortfarande ofta mindre god och inte minst så kallade sköra äldre
väljer att avstå besök i tandvården. Åldrandet har tidigare varit synonymt med
tandlöshet och proteser. Dagens äldre behåller sina egna tänder högre upp i åldrarna
än tidigare. Majoriteten har många tänder kvar, men tänderna har ofta många
fyllningar, kronor och broar. Detta innebär ett konstant vårdbehov för att underhålla
och reparera tidigare åtgärdade skador. 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. Den
demografiska utvecklingen med en växande andel äldre i befolkningen ställer krav på
tandvården att möta ökande och delvis nya behov.
Folktandvårdens kunskapscentrum för äldres munhälsa (KCÄM) har påbörjat arbetet
med insatser för att förbättra situationen och ytterligare åtgärder kommer att
genomföras. Centret är en samlande enhet i länet för alla typer av frågor som rör
äldres munhälsa och samband mellan livskvalitet och allmänhälsa, med inriktning
mot utbildning och forskning samt stöd vid kliniskt arbete.
9.1.3 Folktandvårdens särskilda ansvar
Folktandvården har ett särskilt uppdrag och ansvar enligt tandvårdslagen.
Tandvårdsbehandling ska ges till de barn som inte valt vårdgivare. Alla barn ska
kunna få regelbunden och fullständig vård, även de som av olika skäl uteblir från
behandling.
På samma sätt har Folktandvården ett särskilt ansvar att erbjuda tandvård för personer
som har ett särskilt tandvårdsstöd men inte väljer behandlare eller har annan
behandlare.
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 särskilt ansvar för att alla som söker tandvård på
grund av akuta besvär erhåller behandling inom rimlig tid.
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9.2

Hälsofrämjande och förebyggande tandvård

Folktandvården ska bidra till en förbättrad munhälsa hos länets invånare såväl genom
vårdinsatser som hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folktandvården ska
bedriva ett förbyggande och hälsofrämjande arbete i samarbete med andra
samhällsaktörer med speciell hänsyn tagen till socioekonomiskt svaga grupper.
Hälsofrämjande tandvård innebär att aktivt bidra till en förbättring av tandhälsan. Ett
tvärprofessionellt arbete ska bedrivas, där samhällets goda krafter arbetar mot samma
mål. Insatser ska riktas med särskild omsorg för barn och ungdomar inom områden
med svag socioekonomi. Här är tidiga insatser viktiga.
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 på det, för att kunna bidra
till att den äldre individen ges möjligheter till hjälp för sin egenvård.
Frisktandvården innebär att individen erbjuds all bastandvård till fast pris. Det finns
en samvariation mellan frisktandvårdsabonnemang och god munhälsa. Frisktandvård
ska så långt möjligt erbjudas alla vuxna patienter.

9.3

God, säker, jämlik och jämställd tandvård

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 ska kvaliteten i verksamheten
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Tandvården ska ledas och
organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet samt
främjar kostnadseffektivitet.
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.
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. Genom nätverk, som ämnesföreningar och
kontakter med de odontologiska fakulteterna, följs den odontologiska utvecklingen
inom samtliga odontologiska områden. Folktandvården följer också
kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården via representation i Rådet för
medicinsk kunskapsstyrning (RMK).
9.3.1 Patientsäker tandvård
Tandvården är kunskapsbaserad och ändamålsenlig och ska 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.
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9.3.2 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.
9.3.3 Effektiv tandvård med fokus på hög kvalitet
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.
9.3.4 Jämlik och jämställd tandvård
Vården ska tillhandahållas och fördelas på lika villkor för alla.
9.3.5 Tillgänglig tandvård
Tandvården ska ges till patienten inom överenskommen tid. Klinikerna ska ha god
geografisk tillgänglighet och patientanpassade öppettider. Telefontillgängligheten ska
vara god.
Genom att skapa bra rutiner på klinikerna och på så sätt bättre tillämpa våra
kunskapsriktlinjer kan resurser frigöras genom effektivisering av processerna
utgående från patienternas kartlagda behov.
Genom att förlänga revisionsintervall på vuxna patienter med mycket lågt vårdbehov
(riskgrupp=0) kan ytterligare resurser frigöras.
9.3.6 Högkvalitativ 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
odontologiskt center inom tandvården i Sverige genom att stimulera ökad
utbildningsverksamhet inom tandvårdens område. Specialisttandvården har
målsättningen att medverka till kompetenshöjning av tandvården i såväl närregionen
som övriga landet. Detta sker genom utbildning av specialister och riktade insatser till
allmäntandvården.
Örebro läns landsting uttalade 2003 att Folktandvårdens specialisttandvård skulle vara
ett nationellt och regionalt centrum för specialisttandvård. Det är bland annat genom
den omfattande specialistutbildningen (ST) för tandläkare som detta märks. STutbildningen kräver att Region Örebro läns specialister befinner sig i framkant när det
gäller kunskap och utveckling. Detta ger i sin tur också en god möjlighet att ha en väl
utvecklad allmäntandvård. Utöver nationellt finansierade platser, placerade i Örebro,
bedrivs även på uppdrag av andra landsting ST-utbildning åt och i samverkan med
dem. Just nu finns i Region Örebro län ST-utbildning i samtliga odontologins nio
specialiteter. Käkkirurgin organiseras i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och inom
den specialiteten bedrivs också ST-utbildning.
En av förutsättningarna för att bedriva en fullgod utbildning är att disputerade
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medarbetare finns som kan ta på sig den teoretiska handledarrollen under STutbildningen. Därför är det viktigt att bereda intresserade medarbetare möjlighet att
forskarutbilda sig och sedan erbjuda dem möjlighet till fortsatt forskning så att de kan
åta sig dessa handledaruppdrag. Folktandvården har inrättat två tjänster där en
specialistutbildning kombineras med en doktorandtjänst.
Två tandsköterskeutbildningar, Lindesberg och Örebro, finns i länet och
Folktandvården stöder dessa bland annat genom att medarbetare undervisar samt
ställer upp med ett stort antal praktikplatser.
Tandhygienist är ett bristyrke. Trots detta har utbildningskapaciteten i Sverige
minskat. Folktandvården har ett avtal med Karolinska Institutet om ett antal
uppdragsutbildningsplatser.

9.4

Mål och uppdrag inom tandvård

Övergripande mål:
Tandvården är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Inriktningsmål:
Nr 13. Tandvården arbetar hälsofrämjande och förebyggande.
Indikatorer


Tandvården bidrar med professionell kompetens i det hälsofrämjande arbetet.
Folktandvården åtar sig att ta initiativ till att tillsammans med hälso- och
sjukvårdens aktörer utarbeta rutiner för att säkerställa att patienter får en vård,
där den psykiska och somatiska hälsans påverkan på munhälsan beaktas på ett
bättre sätt än i dag.



Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i områden där behoven
är som störst. Alla barn ska om möjligt ges kunskaper i förskolan och vid ett
tillfälle i vart och ett av grundskolans stadier. Insatser ska också göras på
gymnasienivå. Insatsernas art kan variera men väljas så att de ger en så effektiv
påverkan som möjligt.

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

Inriktningsmål:
Nr 14. Tandvården är patientsäker.
Indikatorer


En högre andel av Folktandvårdens daganteckningar har bra kvalitet vid
jämförelse med föregående år.



Konkreta åtgärder utifrån avvikelserapporter, händelseanalyser och
riskanalyser sprids i verksamheterna och spridningen ska öka i jämförelse med
föregående år.
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Inriktningsmål:
Nr 15. Tandvården är patientfokuserad.
Indikatorer


En högre andel av Folktandvårdens patienter i olika åldersgrupper har mycket
låg risk för karies och/eller tandlossning, fler av Folktandvårdens
revisionspatienter är i riskgrupp K0, P0, i olika åldersgrupper, vid jämförelse
med föregående år.
(K=Karies P=Parondit (tandlossning)





Alla patienter prioriteras efter riskgrupp.
Alla patienter ska erbjudas frisktandvård.
Antalet frisktandvårdspatienter ska öka

Inriktningsmål:
Nr 16. Tandvården är effektiv med fokus på hög kvalitet.
Indikatorer


Genom effektiva och högkvalitativa vårdprocesser skapas ökat värde för
Folktandvårdens patienter.



En högre andel av Folktandvårdens patienter, som riskgrupperats och som har
eller riskerar att utveckla sjukdomar som karies och/eller tandlossning
(riskgrupp K2, P2) har fått sjukdomsbehandling enligt Folktandvårdens
riktlinjer, vid jämförelse med föregående år.



Antalet omgjorda åtgärder inom garantitiden ska minska.

Inriktningsmål:
Nr 17. Tandvården är jämlik och jämställd.
Indikatorer


Genom individuell riskbedömning av varje patient är vårdinsatsen
individanpassad, och alla Folktandvårdens patienter, oavsett kön och
kliniktillhörighet, ska vara riskgrupperade.

Inriktningsmål:
Nr 18. Forskningen och utbildningen är högkvalitativ.
Indikatorer
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Folktandvården bedriver utbildning av specialister inom samtliga
odontologiska specialistområden, som organiseras i Folktandvården.



Antalet disputerade medarbetare och pågående doktorander ska redovisas.



Folktandvården har en disputerad medarbetare i var och en av de odontologiska
specialistområdena som organiseras i Folktandvården.



Folktandvården bedriver klinisk forskning inom alla odontologiska
specialistområden som organiseras i Folktandvården.
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Uppdrag:
29. Folktandvårdsnämnden får i uppdrag att använda den uppdaterade
socioekonomiska kartläggningen för att fördela resurser och insatser i syfte att
minska ojämlikheten i hälsa.
30. Folktandvårdsnämnden får i uppdrag att etablera patientsäkerhetsronder i syfte att
stärka och följa upp patientsäkerhetsarbetet.
31. Folktandvårdsnämnden får i uppdrag att utveckla ett system för implementering
av kunskap i enlighet med programarbetet i regioner och landsting avseende
kunskapsstyrning för jämlik vård.
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10. Regional utveckling
10.1 Örebro läns styrkor och utmaningar
I Örebro län finns både styrkor att bygga vidare på och utmaningar att möta upp.
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. För länets framgång är utvecklingen i alla kommuner,
utifrån sina specifika förutsättningar, centralt. Dock är det ömsesidiga beroendet
mellan kommunerna starkt och en viktig anledning till samverkan.
Utmaningar i Örebro län är, till exempel att förbättra skolresultat, säkra
kompetensförsörjningen, inkludera utrikes födda socialt och i arbetslivet, ställa om till
ett fossilfritt samhälle, uppnå en hållbar konsumtion och försörjning, stimulera
innovationer samt stärka näringslivets konkurrenskraft samt möjligheter att möta
framtidens efterfrågan.
10.1.1 Genomförande RUS
Region Örebro län har det regionala utvecklingsansvaret och ansvaret för
genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Detta beskrivs i
verksamhetsplanens inledande kapitel om Region Örebro läns uppdrag och regional
utvecklingsstrategi.
Det operativa genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin sker genom
samverkan mellan aktörer i länet, inom strategins tio prioriterade områden.
Samordningsuppdraget för det operativa genomförandet, hålls samman av
Förvaltningen för regional utveckling. I uppdraget ingår att samordna genomförandet
och följa upp den regionala utvecklingsstrategin samt bidra till lärande.
Under genomförandet integreras viktiga perspektiv som jämställdhet, barn och unga,
internationellt samarbete och integration. Detta innebär att dessa perspektiv bland
annat ska genomsyra handlingsplaner och understrategier som kopplas till den
regionala utvecklingsstrategin.
10.1.2 Internationellt samarbete
Region Örebro län tar en aktiv roll i internationellt samarbete, framför allt inom
Europa, och har medlemskap i flera olika nätverk med direkt intresse för det regionala
utvecklingsarbetet. Detta innebär också förbättrade möjligheter att söka extern
finansiering för olika utvecklingsprojekt. Genom aktiv närvaro i Bryssel, via Central
Sweden, och samverkan i olika europeiska organ till exempel AER, REVES, ERRIN,
CPMR, Vanguardinitiativet med flera, får Region Örebro län och Örebro län
värdefulla kontakter och kunskaper om hur det regionala utvecklingsarbetet kan
utvecklas.
Målet med Region Örebro läns internationella engagemang är att skapa
förutsättningar för och ge ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet i
genomförandet av prioriteringar och ansvarsområden i den regionala
utvecklingsstrategin. Detta ska ske genom att i första hand tillvarata de möjligheter
till delaktighet och inflytande som EU-medlemskapet ger. Genom att agera proaktivt
mot EU:s institutioner ska Region Örebro läns internationella engagemang även gå ut
på att bedriva ett fokuserat påverkansarbete som främjar länets intressen.
Region Örebro län påverkar aktivt EU-agendan utifrån länets förutsättningar. De
övergripande mål som gäller för det europeiska samarbetet, Europa 2020, ligger till
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grund för såväl den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och stärkt
attraktionskraft som för arbetet med EU:s strukturfonder. Även den regionala
utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i Europa 2020.
De övergripande mål som gäller för det internationella arbetet, de globala målen
2030, har blivit alltmer framträdande och länets reviderade regionala
utvecklingsstrategi tar även avstamp i dessa mål.
10.1.3 Storregionalt samarbete
I den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin finns ett särskilt avsnitt om
Örebro län och omvärlden. Globaliseringen innebär ett allt större omvärldstryck på
regionerna och länen. Som ovan beskrivits ser Region Örebro län det värdefullt och
viktigt att engagera sig i och påverka de internationella frågorna. De storregionala
sammanhangen och samarbetena är också betydelsefulla för länet. Frågor som
exempelvis rör infrastruktur och pendling, kompetensförsörjning och
utbildningsmöjligheter samt klimatförändringar är inte längre enbart länsvisa utan
behöver också hanteras över länsgränserna. Invånarna i ett län utgår från att frågor ska
hanteras och lösas oavsett var en länsgräns går. Inom det regionala utvecklingsarbetet
samverkar vi med Stockholm-Mälarregionen och andra angränsande regioner för att
tillsammans vara konkurrenskraftiga på den globala marknaden. Region Örebro län är
medlemmar i Mälardalsrådet, som är ett forum för samverkan i strategiska frågor för
att främja utvecklingen av Stockholm-Mälarregionen. Inom ramen för
Mälardalsrådets uppdrag pågår arbete inom både kompetensförsörjning och
infrastrukturfrågor. Inom arbetet med EU:s strukturfonder så utgör Östra
Mellansverige ett geografiskt område inom vilket fem län arbetar tillsammans för att
utveckla och öka sin gemensamma tillväxt. Allt fler utmaningar regionerna och länen
står inför tenderar att behöva lösas genom storregionala samarbeten.
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10.2 Regional tillväxt
10.2.1 Näringslivsutveckling
Entreprenörskapsstrategiskt arbete
Region Örebro län har 2018 tagit fram en handlingsplan för näringsliv och
entreprenörskap utifrån det första prioriterade området i den regionala
utvecklingsstrategin. Handlingsplanen är framtagen tillsammans med Business
Region Örebro och det företagsfrämjande systemet i länet. Handlingsplanen sätter
ramarna för utveckling och tillväxt i det geografiska området Örebro län. Genom
förankrade satsningar ska samverkan stärka länets entreprenöriella identitet och
innovativa attraktionskraft. Planen pekar ut olika insatsområden kopplat till de tre
strategiska inriktningarna. Insatsområdena konkretiseras i årliga aktivitetsplaner.
Ett prioriterat insatsområde är ett kundanpassat rådgivningssystem och 2019 ska detta
system finnas tillgängligt för entreprenörer i Örebro län. Systemet ska komplettera
nuvarande utbudsstyrda system och tydligare svara upp på de behov som finns hos
entreprenörer.
Länets regionala exportsamverkan är en del av regeringens exportstrategi och en
långsiktig satsning för att främja näringslivets internationalisering. 2018 pågår en
kartläggning av företagens behov och denna kartläggning kommer sedan att ligga till
grund för insatserna 2019.
Verksamt är en digital plattform för entreprenörer som söker rådgivning och
finansiering i ett företags alla utvecklingsfaser. Region Örebro län håller samman
arbetet och under 2019 är ambitionen att jobba än mer strategiskt kring
kommunikationen av sidan samt synkronisera arbetet med utvecklandet av det (ovan
nämnda) kundanpassade rådgivningssystemet.
En viktig förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas är tillgång till kapital i
de olika utvecklingsfaserna. Region Örebro län är via Almi Mälardalen och Almi
Invest engagerade i att mobilisera marknadskompletterande lån, rådgivning och
riskkapital till företag för att skapa tillväxt. Här pågår ett arbete för att undersöka
vilka behov som finns i länet, samt, genom vilka lösningar Region Örebro län kan
bidra till att tillgodose dessa.
Region Örebro län har som regionalt tillväxtansvarig även ansvaret att fördela statliga
utvecklingspengar i form av företagsstöd till små och medelstora företag i länet.
Under 2019 kommer ett fortsatt fokus vara att med de olika företagsstöden nå företag
som drivs av kvinnor.
En handlingsplan för livsmedelskedjan i Örebro län beslutades i juni 2018.
Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i den nationella livsmedelsstrategin som
lanserades 2017 och har tagits fram i bred samverkan med länsstyrelsen, näringslivet,
offentliga aktörer och representanter för civilsamhället. Syftet är att öka produktion,
produktivitet och att bidra till ökad tillväxt i livsmedelskedjan. Region Örebro län
accelererar utvecklingen genom att stärka strukturerna i innovationssystemet
avseende livsmedelskedjan. Under 2019 omfattas den fortsatta utvecklingen av
livsmedelskedjan av det regionala utvecklingsansvaret och genom stöttande av
aktörer i det regionala innovationssystemet.
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Business Region Örebro
Business Region Örebro (BRO) är ett samarbete mellan elva av länets tolv kommuner
inom näringslivs- och tillväxtfrågor. Verksamheten ägs av Region Örebro län och
drivs av Örebro kommun på uppdrag av regionorganisationen. Målen för
verksamheten är att förbättra näringslivets förutsättningar och konkurrenskraft i länet,
att bidra till att Örebro län upplevs som attraktivt och att befintliga och nya företag
ges goda förutsättningar att utvecklas.
Tillsammans med Business Sweden arbetar BRO fram underlag för strategiska
etableringar i länet. Detta arbete blir centralt under kommande verksamhetsår för att
tydliggöra Örebro läns framtida attraktionskraft som investeringsobjekt kopplat till
länets styrkeområden. Även det systematiska arbetet med att höja kvaliteten i
kommunernas myndighetsutövning kopplat till näringslivsklimatet, fortsätter under
2019. Det gäller även arbetet för bättre samordning och kunskapsutbyte mellan
befintliga aktörer inom nyföretagarområdet. Under 2019 skrivs ett nytt avtal för BRO.
Innovationsstrategiskt arbete
Den regionala innovationsstrategin har sin utgångspunkt i EU:s arbete med Smart
Specialisering. Strategin definierar två specifika specialiseringar inom vilka aktörerna
inom innovationsstödsystemet ska kraftsamla. Syftet med detta är att öka tillväxten,
andelen kunskapsintensiva företag, specialiseringen och internationaliseringen hos
såväl näringsliv, akademi och offentlig sektor som civilsamhälle. Örebroregionens
innovationsstödsystem hålls samman av Region Örebro län. Aktörerna i systemet är
Örebro universitet, Almi Mälardalen, Almi Invest, Alfred Nobel Science Park samt
Inkubera AB. Vidare är Örebro kommun och Karlskoga kommun viktiga
samarbetspartners och finansiärer av innovationsstödsystemet. Deltagande i
europeiska nätverk såsom Vanguardinitiativet och de tematiska S3-plattformarna, är
en del i Region Örebro läns kraftsamling för att utveckla arbetet inom de utpekade
styrkeområdena.
Finansiärerna, organisationerna och aktörerna i systemet arbetar efter en gemensam
målbild för hur innovationsstödssystemet ska påverka effekten i det omgivande
näringslivet och i samhället. Arbetet med att bygga och utveckla två
kunskapsplattformar utifrån innovationsstrategins prioriteringar kommer fortsatt
under 2019 stöttas genom gemensamma satsningar. Effekten av fokuseringen och
utvecklingen av kunskapsplattformarna ska göra avtryck i hela länet.
Alfred Nobel Science Park ska som innovationsmiljö erbjuda en kreativ och
utvecklande miljö med tillgång till affärsutveckling, mötesplatser i gränssnittet mellan
akademi och näringsliv samt nätverksskapande aktiviteter. De ska även stimulera och
driva fram forskningsbaserade tillväxtinitiativ i syfte att främja regional ekonomisk
diversifiering.
Hög innovationstakt inom vård och omsorg samt forskning och utbildning är viktiga
områden som är centrala för såväl tillväxtmöjligheter som för att adressera
samhällsutmaningar. Genom att utveckla strukturerad innovationsledning och
operativt stödjande infrastruktur via projektet Innovationssluss 2.0 driver Region
Örebro län även innovation inom hälso- och sjukvårdsuppdraget i samverkan med
andra aktörer. Verksamheten drivs i projektform till och med 2018 och planeras att
under 2019 övergå i ordinarie verksamhet. Att möjliggöra innovationsutveckling
inom hälso- och sjukvården är avgörande för att möta samhällsutmaningar och möta
medborgarnas förväntningar på vården.
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Industriell utveckling och innovation inom bioekonomi
Regional utveckling får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur forskning och
innovation kan driva tillväxt och utveckling inom området bioekonomi.
Handlingsplanen ska både beröra övergången mot fossilfrihet och möjligheterna med
den industriella utvecklingen med skogen som bas. Uppdraget ska göras i samverkan
med länsstyrelsens nationella uppdrag med att ta fram en skogsstrategi.
Besöksnäring och turism
Arbetet med att stärka besöksnäringen i länet kommer att fortsätta under 2019 i
enlighet med den nyligen tagna handlingsplanen för turism och friluftsliv som
beslutats för perioden 2018-2020.
Region Örebro län samordnar destinationsutvecklingen mellan Örebro läns
destinationer/kommuner, samordnar internationella kontakter med researrangörsledet
samt samordnar arbetet med att etablera och driva Örebroregionens Turismakademi
(ÖRTA). Region Örebro län ansvarar även för omvärldsbevakning och analys och har
ett samordningsuppdrag för Bergslagen cycling samt ett produktutvecklingsansvar
och huvudmannaskap för Bergslagsleden och kanotleder.
Mellan åren 2012-2017 har det inom Region Örebro län bedrivits diverse
turistutvecklingsprojekt, vilket har fått till följd att Region Örebro län under dessa år,
haft en operativ roll. Turismutvecklingsprojekten har numera upphört och Region
Örebro län har återgått till en mer samordnande roll, i enlighet med det regionala
samordningsuppdraget.
Besöksnäringen står inför en rad utmaningar såsom; att öka affärs- och digitala
kunskapen, öka bäddkapacitet och att anpassa produkter och tjänster till både
nationella och internationella målgrupper samt skapa nya produkter för fler säsonger
än sommaren. För att kunna möta dessa utmaningar har Örebroregionens
Turismakademi (ÖRTA) skapats som är ett nytt verktyg för utvecklings- och
kompetensinsatser för besöksnäringen. Syftet är att kunna erbjuda anpassade
kompetens- och utvecklingsinsatser till aktörer och entreprenörer som motsvarar
deras egna önskemål och behov, så att företagen kan öka sin mognadsgrad, skapa
bättre förutsättningar till ökad exportmognad (både nationellt och internationellt) öka
sin lönsamhet, skapa fler arbetstillfällen och bidra till en långsiktig
destinationsutveckling. Insatserna inom Örebroregionens Turismakademi kommer att
ske inom tre områden. De tre insatsområdena är: affärs- och produktutveckling samt
digitalisering.
Under tio års tid har verksamheten med destinationsutveckling i länet arbetat på
samma sätt. Kommunerna i länet har uttryckt en önskan om att nuvarande arbetssätt
och rollfördelning ska utvärderas. Region Örebro län ansvarar för utvärderingen och
kommer bland annat att besöka kommunerna för att diskutera behov, önskemål om
arbetssätt och målsättningar för framtiden. Dessa möten kommer att vara genomförda
till årsskiftet 2018/2019.
Utveckling av service och konkurrenskraft på landsbygden
Regional utveckling får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att skapa attraktiva
livsmiljöer genom att stimulera god tillgänglighet till kommersiell och offentlig
service för medborgare och näringsliv i landsbygdsområden i Örebro län.
Handlingsplanen ska även ta upp insatser som stärker konkurrenskraften hos företag i
landsbygdsområdena. Insatser för företag inom besöksnäringen ska särskilt lyftas.
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Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelsen, med berörda kommuner
samt med lokala bygde- och företagsföreningar.
Främjande av naturvård
Nämnden för regional tillväxt kommer från och med 2019 att överta uppgifterna från
Vilt- och naturvårdskommittén. Nämnden kommer att främja naturskyddande insatser
i länet och skapa engagemang.
10.2.2 Utbildning och arbetsmarknad
Utbildning och arbetsmarknad är mångfacetterat och innehåller många utmaningar,
till exempel låga resultat i skolan i förhållande till riket, alltför många avhopp inom
gymnasieskolan och att utbudet av utbildningar inte matchar arbetsmarknadens
behov. Att höja utbildningsnivån, att ta till vara allas kompetens samt möjliggöra för
ett livslångt lärande är viktiga förutsättningar för regional utveckling. Det finns
många hinder för utsatta grupper att etablera sig på arbetsmarknaden och samtidigt är
det allt svårare för arbetsgivare att rekrytera. Inom dessa stora och komplexa
utmaningar leder och samordnar Region Örebro län verksamhet, projekt och
utvecklingsarbete.
Regionorganisationen har regeringsuppdrag att genomföra insatser inom
kompetensförsörjning. I samverkan och dialog med kommuner, arbetsliv,
utbildningsaktörer, statliga myndigheter och övriga berörda aktörer. En ny
handlingsplan kommer att arbetas fram i en bred process, i linje med den regionala
utvecklingsstrategin, om att uppnå en välfungerande kompetensförsörjning som
balanserar utbud och efterfrågan. Regeringsuppdraget innefattar också tre särskilda
fokusområden: validering, regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning och
etablering av lärcentrum.
Det är angeläget att samhället tar tillvara det resurstillskott som invandringen utgör.
För att klara framtida behov av arbetskraft är en väl fungerande integration
nödvändig. Beroende på de demografiska förändringarna är framtida tillskott av
arbetskraft till välfärdssektorn synnerligen angelägna. För Region Örebro län som
arbetsgivare har det över lång tid varit både en självklarhet och en nödvändighet att ta
vara på det tillskott som arbetskraft med invandrarbakgrund utgör. En slutsats är att vi
förutom av humanitära och frihetliga skäl har god anledning att även framöver ha en
öppen attityd till immigration och integration.
Via mål- och villkorsbeslutet för 2018 är lärcentrum och validering utpekade
fokusområde för regional kompetensförsörjning. Det finns alltjämt frihet för
respektive aktör att själv bestämma i vilken omfattning och på vilket sätt
organisationen ska arbeta med frågorna. Region Örebro län har en viktig
koordinerande roll för ett fortsatt förändrings- och utvecklingsarbete.
Business Region Örebro är ett partnerskap mellan kommunerna och Region Örebro
län för att arbeta med näringslivsutveckling och tillväxt. En av de viktigaste frågorna
är näringslivets kompetensförsörjning. Region Örebro län bidrar till koordinering och
stöd inom kompetensförsörjning till länets kommuner via näringslivscheferna.
College är en bra samverkansform mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare för
att säkra kompetensförsörjningen. Region Örebro län är huvudman för Vård- och
omsorgscollege samt en viktig samverkanspartner till Teknikcollege.
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För att nå ökad måluppfyllelse i skolan har Region Örebro län i samverkan med de
kommunala skolhuvudmännen för grund- och gymnasieskola arbetat fram ett
samverkansdokument ”Kunskapslyft barn och unga, 2016-2022”. För genomförandet
samlas länets kommuner i framtagandet av en gemensam aktivitetsplan. Regionalt
utvecklingscentrum, Örebro universitet, är en viktig samverkanspart för
genomförandet. Kunskaperna och erfarenheterna från projektet #jagmed, vilket
syftade till att minska elevavhoppen och höja andelen med gymnasieexamen, kommer
att spridas till länets kommuner samt till Skolverket.
Region Örebro län är huvudman för Kävesta folkhögskola och Fellingsbro
folkhögskola, vilka är två av länets sex folkhögskolor. Ett av skolornas uppdrag är att
arbeta för att utjämna utbildningsklyftorna. Kävesta folkhögskola har en estetisk
profil med särskilda kurser för dans, musik, samt konst och formgivning, på vilka
deltagarna förbereds för sitt nästa steg mot högre utbildning. Fellingsbro folkhögskola
har en profil som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och arbetar med ett
flerspråkigt perspektiv där svenska i tal och skrift och svenskt teckenspråk bildar
grunden. Skolan erbjuder profilkurser och yrkesinriktade utbildningar på gymnasial
och eftergymnasial nivå.
Förutom de särskilda kurserna bedriver båda skolorna allmän kurs. Syftet med allmän
kurs är att ge grundläggande behörighet för högre studier (yrkes- eller
högskolestudier). Allmän kurs är en stor del av skolornas verksamhet, cirka hälften av
skolornas deltagare studerar på allmän kurs. De senaste åren har behovet av stöd och
anpassningar ökat. Drygt hälften av deltagarna på allmän kurs har någon form av
funktionsnedsättning, företrädesvis inom neuropsykiatriska området och/eller psykisk
ohälsa. Med folkhögskolans pedagogik och med rätt stöd, lyckas kursdeltagarna med
sina studier.
10.2.3 Social välfärd och folkhälsa
I den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) är hög och jämlik livskvalitet ett av de
tre övergripande målen. Goda uppväxtvillkor, goda försörjningsmöjligheter samt god
och jämlik folkhälsa är några av de effektmål som beslutats.
Långsiktigt samarbete mellan samhällsaktörer är avgörande för att förbättra
folkhälsan och den sociala välfärden. I den beslutade regionala utvecklingsstrategin
finns grunden för ett samlat utvecklingsarbete för att skapa ett län där människor har
goda livsvillkor och levnadsvanor, tilltro till egen förmåga, tilltro till andra, känner
delaktighet och sammanhang.
Att stödja samverkan mellan kommunerna och regionorganisationens hälso- och
sjukvård i strategiska utvecklingsfrågor är en viktig uppgift för Region Örebro län. I
denna uppgift ligger också att ge stöd och samordna arbetet för kunskapsutveckling
inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. Fokus för denna samverkan
och kunskapsutveckling är äldre, personer med funktionsnedsättning, missbruk och
beroende samt barn och unga.
Folkhälsoarbetet i Örebro län är tvärsektoriellt och syftar till att förbättra människors
livsvillkor för att uppnå en god, jämlik och jämställd hälsa. Samverkan är en
grundläggande förutsättning för detta. Överenskommelser finns om samverkan för
god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023 som syftar till att skapa ett
långsiktig och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete.
Överenskommelserna har tecknats mellan Region Örebro län, kommunerna i länet,
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Örebro läns idrottsförbund med SISU Idrottsutbildarna samt Örebro läns
bildningsförbund. De åtgärder som enligt beslut ska genomföras inom Region Örebro
län kommer att integreras i ordinarie verksamhet bland annat genom handlingsplanen
för god, jämlik och jämställd hälsa.

10.3 Mål och uppdrag inom regional tillväxt
Övergripande mål:
Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög
och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län.

Inriktningsmål:
Nr 19. Region Örebro län ska verka för ett företagsklimat där entreprenörer har
goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag. Region Örebro län
ska skapa förutsättningar för ökad internationaliseringsgrad samt ökat
kunskapsinnehåll i näringslivet. Region Örebro län ska underlätta för fler
etableringar, investeringar och finansieringsmöjligheter.
Indikatorer
 NKI (SKL:s mätning, Insikt)
 Antal nystartade företag per 1000 invånare ska vara högre än snittet för riket.
 Andel svenska och utländska företagsetableringar i länet ska öka jämfört med år
2016.
 Internationaliseringsgrad, andel företag där minst 20 procent av omsättningen går
till export ska öka jämfört med år 2016.

Inriktningsmål:
Nr 20. Region Örebro län ska verka för att fördjupa en långsiktig samverkan
inom länets utpekade innovationsstrategiska prioriteringar – vår Smarta
Specialisering. Region Örebro län ska bidra till att utveckla och stärka den
innovationsstödjande infrastrukturen i länet i syfte att etablera internationellt
konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer.
Indikatorer
 Andel investering i forskning och utveckling av bruttoregionalprodukt (BRP) ska
öka mer procentuellt än i jämförbara län.
 Kunskapsintensiva företag, andel medarbetare med minst treårig
högskoleutbildning i privat sektor ska öka jämfört med år 2016.
 Internationaliseringsgrad, andel företag där minst 20 procent av omsättningen går
till export ska öka jämfört med år 2016.
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Inriktningsmål:
Nr 21. Region Örebro län bidrar till att det livslånga lärandet stärks och att fler
fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning.
Indikatorer
 Andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program ska öka.
 Andelen invånare som slutfört gymnasieutbildningen inom 4 år ska öka.
 Utbildningsnivå, eftergymnasialnivå. Andelen i befolkningen 25-64 år, med minst
tvåårig eftergymnasial utbildning ska öka. Skillnader mellan män och kvinnor ska
minska.

Inriktningsmål
Nr 22. Region Örebro län bidrar till en bättre kompetensförsörjning där
utbildningsutbudet och efterfrågan matchar varandra och bidrar till att
branscher och arbetsgivare får tillgång till rätt kompetens.
Indikatorer
 Sysselsättningsgrad, andelen förvärvsarbetande, 20-64 år ska öka. Skillnader
mellan olika grupper ska minska.
 Utbildningsnivå, eftergymnasialnivå. Andelen i befolkningen 25-64 år, med minst
tvåårig eftergymnasial utbildning ska öka. Skillnader mellan män och kvinnor ska
minska.
 Matchningsgraden inom bristyrken på gymnasialnivå ska öka.

Inriktningsmål:
Nr 23. Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för en god,
jämlik och jämställd hälsa grundad i goda livsvillkor och goda levnadsvanor,
tilltro till egen förmåga, tilltro till andra, delaktighet och sammanhang.
Indikatorer
 Framtidstro – andel barn i årskurs 9 som har en ljus framtidstro ska öka jämfört
med år 2017.
 Barn i ekonomiskt utsatta familjer – Andel barn 0-17 år som lever i ekonomiskt
utsatta familjer ska minska jämfört med år 2015.
 Självskattat hälsotillstånd – andel unga i årskurs 2 gymnasiet samt andel vuxna
som anser sig ha ett gott allmänt hälsotillstånd ska öka jämfört med år 2017.
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Inriktningsmål:
Nr 24. Region Örebro län ska verka för att öka tillgängligheten och utbudet av
kultur, upplevelser och evenemang. Region Örebro län ska skapa
förutsättningar för ökad exportmognad för små- och medelstora företag inom
besöksnäringen. Länets attraktionskraft ska stärkas genom ökad samordning
och paketering av besöksmål och besöksattraktioner.
Indikatorer
 Fler företag i branscher kopplade till kultur- och besöksnäring.
 Ökat antal gästnätter.

Inriktningsmål:
Nr 26. Region Örebro län verkar för ett hållbart resursutnyttjande utan
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vidare bidrar Region Örebro län
till den omställning som krävs genom att stimulera bioekonomin inom länets
skogs- och jordbruket samt att öka energieffektiviteten och andelen förnybar
energi.
Indikatorer
 Omsättning inom bioekonomi i Örebro län ska öka (2016 = 19,5 miljarder, vilket
utgör 12 procent av länets ekonomi).

Uppdrag:
32. Regional tillväxtnämnd får i uppdrag att inom området välfärd och folkhälsa
vidareutveckla samverkan med kommunerna inom hälso-och sjukvården inom
ramen för beslutad samverkansstuktur.
33. Regionstyrelsen får i uppdrag att inom området välfärd och folkhälsa utveckla det
förebyggande arbetet och vårdinsatser gällande livsvillkor och levnadsvanor med
stöd av de överenskommelser som nu gäller för samverkan för god, jämlik och
jämställd hälsa i Örebro län 2018 – 2023.
34. Regional tillväxtnämnd får i uppdrag att inom områdena välfärd och folkhälsa
samt utbildning och arbetsmarknad förbättra samordning och ansvarsfördelning
mellan hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola, för att skapa integrerade, tidiga
insatser riktat till barn och unga.
35. Regional tillväxtnämnd får i uppdrag att utreda förutsättningar för att tillsammans
med andra aktörer stärka och utveckla lärcentrum. Vägledning, validering och
handledning bör vara centrala delar inom lärcentraverksamhet i länets kommuner.
36. Regional tillväxtnämnd får i uppdrag att i kommunikation med länsstyrelsen ta
fram ett serviceprogram för länets olika delar.
37. Regional tillväxtnämnd får i uppdrag att i samverkan med länsstyrelsen ta fram en
handlingsplan för utveckling baserat på skogen och dess möjlighet till ytterligare
industriell utveckling och innovation.
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38. Regional tillväxtnämnd får i uppdrag att stärka Örebroregionens ställning som
logistiskt nav genom samverkan med Örebro universitets center för forskning
inom hållbar logistik, Orulog.
39. Regional tillväxtnämnd får i uppdrag att verka för att användandet av Alfred
Nobel som varumärke stärks. Huvudinriktningen är att varumärket främst ska
användas i innovations- och industriella sammanhang. Uppdraget ska genomföras
i samverkan med Karlskoga kommun, Örebro universitet och med stiftelsen
Björkborn.
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10.4 Kultur och fritid
10.4.1 Kultur och ideell sektor
Region Örebro län leder och samordnar länets utvecklingsarbete inom kulturområdet
och ska skapa goda förutsättningar för samverkan inom och tillsammans med den
ideella sektorn och andra aktörer. Till grund för arbetet ligger länets kulturplan som
tas fram i samverkan med kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhälle och
kulturskapare. Under perioden 2016-2019 bildar länets andra fyraåriga kulturplan
grunden för utvecklingsarbete och prioriteringar. Inom ideell sektor kommer den
beslutade planen för civilsamhälle och social ekonomi bilda grund för det fortsatta
arbetet.
Kultursektorn och civilsamhället har avgörande betydelse för viktiga samhällsfrågor
som rör demokrati och inkludering. Att få ta del av kulturella upplevelser och själv få
uttrycka sig konstnärligt är grundläggande mänskliga behov och rättigheter. Kultur
med en fri ställning är en viktig grundsten i en demokratisk samhällsutveckling.
Kultur ger människan möjligheter att utvecklas och gå utanför begränsande ramar.
Som den viktiga byggsten kulturen är i människans liv främjar den hälsa och lärande.
En region med ett rikt kulturliv upplevs mer attraktiv och stärker tillväxten.
Inom både lärande och läkande processer har kulturen potential som idag inte nyttjas
fullt ut. Dessutom har ett starkt kulturliv och ett starkt civilsamhälle stor betydelse för
platsers attraktivitet och tillväxt. Kulturinstitutionernas roll att förmedla kulturarv och
reflektera över samhälls- och framtidsfrågor är också centrala faktorer för länets
utveckling. Amatörkulturen spelar också en stor roll genom att ge möjlighet till eget
skapande. Spets är en förutsättning för bredd på samma sätt som bredd är en
förutsättning för spets. Barn och unga är ett självklart fokus för offentligt finansierad
kultur i hela länet. Genom att tidigt komma i kontakt med och uppleva olika kulturella
uttryck ges möjlighet till kulturintresse, skapande och kreativitet. Förskolan och
skolan är viktiga arenor för att ge alla barn och unga möjlighet till eget skapande och
att tidigt möta professionella kulturupplevelser.
Föreningslivet och social ekonomi spelar en viktig roll för samhällsutvecklingen och
är i många fall föredömen, inte minst vad gäller inkluderingsfrågor. En utvecklad
relation till civilsamhället är viktig för framgång, bland annat vad gäller arbetet med
sociala innovationer. Stödet till studieförbunden och den ideella sektorn är avgörande
för att möjliggöra kollektiva och kunskapsbärande arenor med ett brett utbud av
aktiviteter.
För perioden 2016-2019 har länets kulturplan som övergripande målsättning att
prioritera arbetet med kultur för alla, med ett särskilt fokus på barn och unga i hela
länet. Samverkan över gränser är ett viktigt medel för att nå utvecklingsmålen. Under
2019 antas länets nya kulturplan 2020-2023, vilket föregås av en intensiv
dialogprocess med berörda aktörer.
Under 2019 görs särskilda satsningar, dels med koppling till gällande kulturplan, dels
med avstamp i planen för civilsamhälle och social ekonomi. En självklar
utgångspunkt är också den regionala utvecklingsstrategin som i hög grad innehåller
tematik som relaterar till område kultur och ideell sektor. I samverkan med
skolsektorn ska barn och ungas rätt till kultur utvecklas i hela länet. Arbetet för ett
jämställt och jämlikt kulturliv kommer att fortsätta liksom utvecklingen av samverkan
inom kultur- och hälsoområdet. Barn och ungas delaktighet och inflytande är delar
som ständigt måste hållas aktuella och utvecklas.
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Inom området civilsamhälle och social ekonomi är målsättningen att vidareutveckla
det förvaltningsövergripande samarbetet kring frågorna. Viktigt är också att i
samverkan med parter från olika samhällssektorer bidra till ett ökat inflytande och
deltagande av civilsamhället och social ekonomi i det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet. För detta krävs en utökad kunskapsbas för att kunna utveckla ett
strategiskt och metodiskt arbete. Arbetet med den sociala ekonomin och sociala
innovationer sker även på EU-nivå, exempelvis genom Region Örebro läns aktiva
engagemang inom det europeiska nätverket REVES, genom deltagande i den
nystartade tematiska plattformen inom smart specialisering på temat social ekonomi
samt som en av utförarna inom det interregionala EU-projektet RAISE.

10.5 Mål och uppdrag inom kultur och fritid
Inriktningsmål:
Nr 24. Region Örebro län ska verka för att öka tillgängligheten och utbudet av
kultur, upplevelser och evenemang. Region Örebro län ska skapa
förutsättningar för ökad exportmognad för små- och medelstora företag inom
besöksnäringen. Länets attraktionskraft ska stärkas genom ökad samordning
och paketering av besöksmål och besöksattraktioner.
Indikatorer
 Ökat och breddat utbud av evenemang och aktiviteter.

Inriktningsmål:
Nr 25. Kulturfrågor, civilsamhället och den sociala ekonomin ska bidra till ett
jämställt och jämlikt samhälle samt meningsskapande byggt på demokratiska
värderingar.
Indikatorer
 Mellanmänsklig tillit, andel barn i årskurs nio samt antal vuxna som litar på andra
människor ska öka.
 Valdeltagande, andel som röstar i riksdags- och kommunalval ska öka jämfört
med valet år 2014.
 Ökat antal barnkulturplaner i kommunerna.
 Andel barn som får del av finansiering inom kultur och ideell sektor ska öka.

Uppdrag:
40. Kultur- och fritidsnämnd får i uppdrag att utveckla arbetet med tillgång till kultur
i hela länet, varvid barnens rätt till kultur ska beaktas särskilt.
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10.6 Samhällsbyggnad
10.6.1 Energi och klimat
Region Örebro län har en ledande roll i att samordna, utveckla och driva det regionala
energi- och klimatarbetet i länet. Arbetet genomförs med det regionala energi- och
klimatprogrammet som grund och i samarbete med länsstyrelsen.
Energi- och klimatprogrammet anger att Region Örebro län och den övriga offentliga
sektorn ska vara en förebild på dessa områden. Den största klimatutmaningen framåt
finns i omställning till en fossilfri transportsektor. Ett långsiktigt strategiskt arbete
med hela transportutmaningen måste därför utvecklas inklusive biogasens möjligheter
som drivmedel. Ett annat fokusområde är att öka energi- och resurseffektiviteten i nya
och befintliga byggnader och företag. Att verka för att andelen förnybar energi ökar i
länet är också ett viktigt område liksom att stödja en miljödriven
näringslivsutveckling. Ytterligare ett viktigt område som behöver utvecklas är
bioekonomin och den cirkulära ekonomins möjligheter att bidra till hållbar tillväxt i
länet. Den regionala utvecklingsstrategin och Energi- och klimatprogrammet kommer
att styra de prioriteringar som måste till inom område energi och klimat.
Region Örebro läns utvecklingsarbete inom energi och klimat är strategiskt, men
också operativt. Den operativa verksamheten genomförs i huvudsak genom initiering,
utveckling och genomförande av olika projekt i samverkan med andra aktörer i
samhället för att främja resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan. Ett
framgångsrikt regionalt utvecklingsarbete handlar om att främja samarbete och
initiera samt delta i samverkan på flera nivåer i samhället, både lokalt, regionalt,
nationellt och inom EU. Detta innebär också ett proaktivt påverkansarbete för att
främja regionens intressen inom området.
10.6.2 Kollektivtrafik och samhällsplanering
Samhällsplanering, infrastruktur, kollektivtrafik, bredband och logistik är viktiga
delar av utvecklingen i Örebro län. Region Örebro län har en ledande roll i att
samordna, utveckla och driva infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. Det kräver
också ett aktivt påverkansarbete, mellanregionalt, nationellt och internationellt, bland
annat när det gäller arbetet med Oslo-Stockholm 2.55 och arbetet med Bottniska
korridoren. Regionala utvecklingsfrågor handlar i stor utsträckning om hur planering
av samhället sker rent fysiskt. I takt med att människor allt mer rör sig över kommunoch länsgränser blir det inte möjligt att lösa dessa frågor inom varje enskild kommun.
I samspel med kommunerna och staten måste det regionala utvecklingsarbetet än mer
aktivt förhålla sig till de fysiska planeringsfrågorna. Genom ökat fokus på
trafiksäkerhet kan antalet skadade minska och därmed minska enskilt lidande och
belastning på vården.
Regional planering
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 och bostadsförsörjning.
Ett exempel på ett sådant planeringsunderlag utgör den rapport (Nodstadsanalys) som
ska tas fram under 2019 på initiativ av de regionala företrädarna i Örebro,
Västmanland, Gävleborg, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland (Östra
Mellansverige, ÖMS 2050). Nodstadsanalysen ska bland annat illustrera de
funktionella sambanden mellan länens nodstäder, till grund för att identifiera möjliga
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samarbetsområden kring gemensamma målsättningar. Arbetet kommer att bedrivas i
nära samarbete med berörda kommuner.
Länsplan för regional transportinfrastruktur
Region Örebro län har regeringens uppdrag att utarbeta en länsplan för den regionala
transportinfrastrukturen i Örebro län i samarbete med kommunerna, Trafikverket och
andra som har intresse av att utveckla transportinfrastrukturen. Som upprättare av
länsplanen och regionalt utvecklingsansvarig har Region Örebro län en viktig roll att
företräda länet när det gäller infrastruktur och transportfrågor i ett bredare perspektiv.
Den nya plan som fastställts 2018 kommer att vara ett mycket viktigt verktyg när det
gäller att skapa god tillgänglighet samt hållbara, trafiksäkra och resurseffektiva
transporter. Det finmaskiga vägnätet som är betydelsefullt för de gröna näringarna
kommer att ses över vid den årliga översynen av länsplanen för regional
transportinfrastruktur.
Utveckla den storregionala trafiken
Flera analyser visar att det är järnvägen som har störst potential att skapa
förutsättningar för en god regional utveckling. Så även om järnvägsinfrastrukturen
inte är Region Örebro läns ansvar, så är det viktigt att följa och påverka
utbyggnadsplanerna för järnväg. Regionens påverkansarbete sker proaktivt och utförs
på många plan – mellanregionalt, nationellt och europeiskt/internationellt.
Samverkan kring infrastrukturfrågor sker framför allt inom ramen för Östra
Mellansverige: "En bättre sits", Oslo-Stockholm 2.55 AB, Bergslagsbanan och
Bergslagsdiagonalen.
De senaste åren har det skett stora framsteg i arbetet med att i framtiden åstadkomma
en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Förutom att
verksamheten i Oslo-Stockholm 2.55 AB nu drivs med full kraft, har Trafikverket
genomfört en åtgärdsvalsstudie för stråket. Under kommande år kommer det att vara
avgörande att Region Örebro län tillsammans med andra regioner i stråket medverkar
till att de åtgärder som identifierats i åtgärdsvalsstudien blir genomförda.
Det sker en omfattande samverkan över länsgränserna kring tågtrafiken. Inte minst
gäller det samarbetet om storregional tågtrafik inom ramen för Mälab som kommer att
påverka länet i stor utsträckning de kommande åren. Under 2017 skedde den första
etappen i utvecklingen av trafiken, och till 2019 införs de nya tågfordonen i trafiken.
Under 2017 infördes även det gemensamma biljettsystemet Movingo som är ett steg
mot ytterligare integrering av biljett- och betalsystemet för kollektivtrafiken.
Bättre vägar
Det finns idag få stråk i länet där det med investeringar i nya eller bättre vägar går att
korta restiderna med mer än ett par minuter. Det finns dock stora behov av att, hantera
sträckor och områden som tidvis drabbas av trängsel, för att förbättra lokal miljö och
tillgänglighet, bygga cykelbanor i starka stråk och att investera i infrastruktur för
kollektivtrafiken.
I länet finns flera större och mindre vägar som inte har den utformning som kan
motiveras utifrån hastighet och trafikmängder. Trafiksäkerheten höjs effektivats
genom mittseparering, men då detta är en kostsam åtgärd kan mittseparering bara
motiveras på de mest trafikerade vägarna. För de mindre trafikerade vägarna kan
trafiksäkerheten ofta höjas genom en kombination av flera mindre åtgärder som till
exempel mitträffling, kurvrätning, sidoområdesåtgärder och åtgärder i korsningar.
Det mindre vägnätet på landsbygden kan trots ringa trafikmängder vara av stor
betydelse för ett lokalt näringsliv. Eventuella problem med trafiksäkerhet, bärighet
och underhåll kan därför påverka konkurrenskraft hos näringsliv på landsbygden. Det
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finns ett behov av att få en samlad bild av bristerna. Detta kan sedan användas som
underlag i exempelvis framtagande av länsplan och i dialog med Trafikverket.
Logistiknod
Örebroregionen är en av Sveriges viktigaste och mest expanderande logistiknoder och
logistik är en av de branscher som lyfts fram i den regionala innovationsstrategin.
2018 placerades Örebroregionen för första gången som Sveriges bästa logistikläge av
tidskriften Intelligent Logistik. Förstaplatsen delas med Göteborgsregionen. En viktig
förutsättning för fortsatt framgång är god nationell och internationell tillgänglighet.
Grunden för denna är en fortsatt utveckling av de vägar, järnvägar, hamnar och
flygplatser som är en del i Örebroregionens infrastruktur.
Detta ställer krav på omfattande samverkan med näringsliv och andra externa aktörer.
Örebro universitets satsning (Orulog) på forskning inom hållbar logistik är en viktig,
och av näringslivet efterfrågad, del i utvecklingen av vårt logistikläge och Region
Örebro läns engagemang i satsningen är avgörande.
Hallsbergs Rangerbangård är navet för vagnslaster på svenska järnvägssystemet, där
25 procent av all rangering sker. Det är viktigt att den fortsätter att utvecklas och att
Frövi bangårds utvecklingsmöjligheter tas tillvara. Regionens engagemang och
proaktiva påverkansarbete är en del av detta, bland annat genom arbetet inom
Bottniska korridoren i syfte att öka chanserna för EU-finansiering till projekt
kopplade till infrastruktur och logistik. Ett annat syfte med påverkansarbetet är att
skapa samarbeten och bidra med kunskap till att vidareutveckla det transeuropeiska
transportnätet TEN-T, vilket innefattar Godsstråket genom Bergslagen.
Örebro Airport har en viktig roll att spela i Örebroregionens utveckling som
logistiknod. Flygplatsen har en unik möjlighet att ta emot stora fraktplan och närheten
till järnväg och vägnät skapar goda förutsättningar för en effektiv och hållbar logistik
både nationellt och internationellt. Region Örebro läns ambitioner är att utveckla
flygplatsens logistiska roll.
Kollektivtrafik i länet
Kollektivtrafiken är ett centralt verktyg i Region Örebro läns arbete med att skapa
goda möjligheter till vardagsresande, funktionell regionförstoring och omställning till
ett hållbart transportsystem. Region Örebro län har ett statligt uppdrag att utveckla
kollektivtrafiken. Utgångspunkt är de mål, funktioner och principer i det regionala
trafikförsörjningsprogram som antogs hösten 2016. Större delen av länet har fått ny
busstrafik där bland annat samordning av linjelagda bussar och skolskjutsar
genomförts i utvecklingsarbetet ”Merkoll”. De trafikförändringar som genomfördes i
juni respektive augusti 2018 är en effektivisering av den linjelagda trafiken och har
tagit stor plats under året. Samtidigt infördes under året anropsstyrd trafik på
landsbygden på prov i Askersund och Nora, som en del i planen att införa sådan trafik
i hela länet inom några år. Flextrafik i Karlskoga startades också upp under 2018 med
en provperiod på tre år.
Tillsammans med Örebro kommun arbetar Region Örebro län med att påbörja nästa
steg för Bus Rapid Transit (BRT) 2. Utbyggnad av ett BRT-system är en central
satsning för att kunna hantera de utmaningar transportsystemet står inför i framtiden,
bland annat i form av ökad pendling, trängsel och klimatpåverkan. Upphandling av ett
nytt realtidssystem som ska omfatta all kollektivtrafik i länet har initierats, och planen
är att systemet ska kunna tas i drift under 2019.
En översyn av stråket Nora-Hällefors har slutförts för att implementeras under
2

Bus Rapid Transit (BRT): Kapacitetsstark snabbare stadsbusstrafik
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kommande år. Region Örebro län kommer att utreda möjligheterna för att innesluta
stadsområdet (Södra) Ladugårdsängen i kollektivtrafiken. För att förbättra bussarnas
framkomlighet i staden har prioritering av bussar i trafiksignaler successivt införts
under 2018. Till 2019 beräknas systemet kunna vara i full drift. Av samma skäl
genomförs en utredning av regionbussarnas framkomlighet.
Ett förslag till handlingsplan för den regionala tågtrafiken har tagits fram 2018.
Handlingsplanen konkretiserar behovet av tågtrafiken och ska också ligga till grund
för behovsbild gällande eventuellt framtida fordonsanskaffning. Under 2019 fortsätter
arbetet med att genomföra planen.
Det nuvarande trafikförsörjningsprogrammet antogs 2016. Därefter har en ny regional
utvecklingsstrategi antagits. Under 2018 har det gjorts ett omfattande arbete med
reducering av trafik i syfte att skapa en budget i balans. Det behöver tydligare
klargöras vilken kollektivtrafik som ska tillhandahållas i länet för att tillmötesgå
intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin. Det är också viktigt att det finns en
samstämmighet mellan ambitionerna i Trafikförsörjningsprogrammet och Region
Örebro läns ekonomiska förutsättningar att utföra trafiken. Under 2019 ska därför en
revidering av Trafikförsörjningsprogrammet påbörjas. Även dessa händelser oaktade
sker en översyn av Trafikförsörjningsprogrammet varje mandatperiod.
Busstrafik i egen regi
I början av 2018 bildades Svealandstrafiken, det gemensamma trafikbolaget med
Region Västmanland i syfte att utföra merparten kollektivtrafiken med buss. Under
2018 byggdes bolaget upp, för att kunna vara i full drift till hösten 2019.
Serviceresor
Serviceresor står inför stora behov av att utveckla nya och till brukarna anpassade
tekniska stödsystem, om möjligt i samspel med de som utvecklas inom den allmänna
kollektivtrafiken. Beställningsportalen gentemot vården är i drift, men ännu inte
implementerad i alla delar av organisationen. Ytterligare steg gäller
distributionssystem och informationssystem vid exempelvis trafikstörningar. En
prioriterad grupp är de som inte klarar kommunikation med vanlig telefoni eller mail/brevkommunikation. Det gäller i första hand hörsel- och synskadade som idag
riskerar att bli helt utlämnande vid störningar, när de inte kan kommunicera eller på
ett enkelt sätt inhämta information om trafikläget. Att Region Örebro län ställt sig
bakom Örebro som Sveriges teckenspråkshuvudstad gör att detta behöver prioriteras i
länet.
En utveckling av digitaliseringen för serviceresor gäller även digitala
färdtjänstansökningar och biljettsystemet vid vårdresor. Informationen på hemsidor
behöver en funktion för direktöversättning till andra dominerande språkgrupper, som
engelska och några av de andra i länet dominerande språken.
2018 upphandlades den trafik som startar den 1 juli 2019. Upphandlingen är dock
överklagad. Strukturen runt it och marknad behöver utvecklas för att kunna tillgodose
kundernas och kommunernas krav. En viktig del är att ta fram en strategi gällande
framtida beställningssystem.
Region Örebro län har under de senaste åren utvecklat kapaciteten att följa upp och
ställa krav på trafikföretagens leverans av trafik, vilket lett till ökade kostnader. Det
innebär att dialogen med länets kommuner gällande till exempel kostnadsuppföljning
behöver stärkas inför kommande upphandling.
I och med att Region Örebro län har gått in som delägare i det nybildade bolaget
Svealandstrafiken har det skapats nya förutsättningar för samordning med
serviceresetrafiken. Det kan finnas stora samordningsvinster om Svealandstrafiken
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även fick ansvar för serviceresetrafiken. Utöver de mindre färdtjänstfordonen så kan
sannolikt samnyttjandet av mindre bussar förenklas. Med snabba omställningar vid
behov för anpassad trafik såväl som allmän kollektivtrafik, till exempel i närtrafiken
där mindre bussar och bilar kan omfördelas och nyttjas mer flexibelt över dygnet samt
vardag/helgdag. Möjligheten att kunna anställa egna färdtjänstförare inom ett eget
bolag kan ge den direktkontroll över servicenivån som saknas idag. Det är också
troligt att egen regi av denna trafik skulle leda till en förenkling av
avvikelsehantering. Med serviceresor i egen regi skulle Region Örebro län få hela
ansvaret för kvaliteten i trafiken och förarna skulle få en trygg arbetsgivare, vilket i
sin tur borgar för en bättre och säkrare leverans till kunderna.

10.7 Mål och uppdrag inom samhällsbyggnad
Övergripande mål:
Region Örebro län bidrar till och skapar förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög
och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län.

Inriktningsmål:
Nr 26. Region Örebro län verkar för ett hållbart resursutnyttjande utan
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Vidare bidrar Region Örebro län
till den omställning som krävs genom att stimulera bioekonomin inom länets
skogs- och jordbruket samt att öka energieffektiviteten och andelen förnybar
energi.
Indikatorer
 Totala utsläppet av växthusgaser i länet (ton CO2e/år) ska minska.

Inriktningsmål
Nr 27. Region Örebro län bidrar genom stöd till kommunerna att skapa
attraktiva boendemiljöer i hela länet som skapar social hållbarhet.
Indikatorer
 Antal kommuner som har bostadsmarknad i balans ska öka i jämförelse med år
2018.
 Socioekonomisk bostadssegregation ska minska i jämförelse med år 2018.
 Planerat bostadsbyggande i absoluta tal per kommun (Redovisas av kommunerna
till Boverket en gång per år)
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Inriktningsmål
Nr 28. Region Örebro län bidrar till väl fungerande infrastruktur och
kommunikationer som möjliggör en hållbar utveckling.
Indikatorer
 Antal döda och skadade i trafiken ska minska i jämförelse med år 2018.
 Fyllnadsgrad inom kollektivtrafiken ska öka i jämförelse med år 2018.
 Andel fossilfria drivmedel inom serviceresor och allmän kollektivtrafik med buss
ska öka i jämförelse med år 2018.

Uppdrag:
41. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inom område energi och klimat
fortsätta arbetet med att ta fram en gemensam fordons- och drivmedelsstrategi
inklusive biogasens möjligheter som drivmedel, i samarbete med relevanta
aktörer i Örebro län. För beslut senast våren 2020.
42. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inom område trafik- och
samhällsplanering utreda möjlighet att köra serviceresor i egen regi.
43. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram ett nytt
Trafikförsörjningsprogram under 2019. Ett viktigt syfte med översynen är att
skapa god samstämmighet med den nya regionala utvecklingsstrategin samt
Region Örebro läns ekonomiska förutsättningar att utföra trafiken.
44. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder för det
finmaskiga vägnätet.
45. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att innesluta Södra Ladugårdsängen i
kollektivtrafiksystemet.
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11. Digitalisering
11.1 “Digitalt först”
Alla sektorer i samhället håller på att digitaliseras eller har digitaliserats – individer
och företag förväntar sig digitala tjänster. Digitala tjänster ska, när det är möjligt och
relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som bor i
Sverige, med organisationer och med företag.
De flesta branscher i samhället har lämnat manuell ärendehantering till förmån för
digitala självservicetjänster. Via e-tjänster kan individer sköta det mesta i form av
beställningar, bokningar, betalningar, informationsutbyte, ansökningar och
deklarationer.
Regeringens övergripande mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter. Med hjälp av smarta digitala lösningar kan
verksamheter och processerna effektiviseras och samtidigt generera mervärden för
både medarbetare och individen. Digitala lösningar kan underlätta för den enskilde att
vara delaktig och ha egenmakt, stödja kontakten mellan den enskilde och
verksamheterna samt tillhandahålla effektivare stödsystem för medarbetarna i
verksamheterna.
Digitalisering är en del av ett större utvecklingsförlopp i samhället och för att
samordna och styra arbetet med digitaliseringen för Region Örebro län, har en stab för
digitalisering etablerats under 2018 inom Regionkansliet.
Regeringen har definierat följande delmål i digitaliseringsstrategin (2017): digital
kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning samt digital
infrastruktur, och målen avviker inte från inriktningen i den regionala digitala
agendan. Ett uppdrag är att ta fram en digitaliseringsstrategi, för att tydliggöra
övergripande inriktning och ambition med digitaliseringen i Region Örebro län som
utgår från den nationella digitaliseringsstrategin.
11.1.1 Regional digital agenda
Digitaliseringen har inneburit många nya möjligheter, att mötas, att förenkla vår
vardag, att leva och bo var som helst både i tätorter och på landsbygden och att göra
saker bättre och till lägre kostnader. Men när möjligheterna blir många, blir det också
viktigt med en gemensam strategi, en karta som visar hur det digitala samhället kan
utnyttjas på bästa sätt. Den digitala agendan ger tydliga mål att sträva mot.






Modern digital teknik ska bidra till att skapa ett jämställt, attraktivt och starkt
län, som kan möta framtidens utmaningar.
Tekniken ska förenkla för företag och bidra till att skapa fler arbetstillfällen.
Den regionala digitala agendan ska ge nya möjligheter till att bedriva och
utveckla vård och omsorg.
Barn som slutar skolan ska stå väl rustade för en arbetsmarknad som kräver
goda it-kunskaper.
Digitaliseringen ska bidra till att miljöbelastningen minskar.

Samtliga kommuner i länet och Örebro universitet står bakom agendan, tillsammans
med Region Örebro län och länsstyrelsen. Arbetet med genomförandet av den
regionala digitala agendan leds av Region Örebro län.
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Örebro läns digitala agenda spänner över många samhällssektorer, indelade i sju
områden för Örebro län:








Tillgång till bredband
Minska det digitala utanförskapet
E-förvaltning: Öppna data, e-legitimation, högre kvalitet och tillgänglighet i
offentlig verksamhet, invånarinflytande, förenkla för företag
E-hälsa
Skolan
Energi och klimat
Kultur och kreativitet

En styrgrupp och ett program för regional digital agenda har etablerats. Fokus under
2019 är fortsatt länsgemensamt samarbete i Örebro län kring områden e-förvaltning,
med fokus på e-tjänster och öppna data, samt att påbörja arbetet med långsiktig
handlingsplan för digitaliseringsarbetet efter 2020.
11.1.2 Bredband
Kravet på tillgång till snabb och säkert internet ökar och att säkra en robust tillgång
till bredband i hela länet är en förutsättning för att klara målen inom den regionala
digitala agendan och de långsiktiga målen i den nationella bredbandsstrategin. En väl
utbyggd infrastruktur med utbyggt bredbandsnät är en förutsättning för att
landsbygden ska utvecklas positivt. En utgångspunkt i regeringens strategi är att
bredbandsutbyggnaden måste nå allt längre och allt fler i hela landet, även på
landsbygden och glesbygden. Den bredbandsuppkoppling som krävs i en viss
situation kan vara fast eller trådlös.
Tillgång till internet ökar människors trygghet och valfrihet samtidigt som företag får
bättre möjligheter att etablera sig och verka på landsbygden. Utvecklingen och
möjligheterna skiljer sig åt mellan kommunerna men hela länet ligger bra till i
nationell jämförelse när det gäller bredbandstäckningen.
Region Örebro län har uppdraget att verka för övergripande samordning, samverkan
och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för
bredbandsutbyggnaden. Som ett led i detta arbete har förslag till handlingsplan för
bredband tagits fram. I handlingsplanen anpassas Region Örebro läns mål om
bredbandsutbyggnad till de nya nationella målen och ersätter målen i den regionala
digitala agendan från 2014. Under 2019 kommer fokus ligga på att stötta
genomförandet i de delar av länet som är möjliga att ansluta kommersiellt och på de
områden som har fått bidrag, men som av olika skäl ännu inte anslutits.
11.1.3 Möjligheter med samverkan
Digitaliseringen kan snabba på beslut, frigöra resurser och bidra till bättre service till
invånare. Integrerade e-tjänster ger stor nytta för både invånare och verksamhet inom
flera områden. Det finns mycket att vinna på en utvecklad regional och nationell
samverkan som till exempel minskade kostnader, gemensamma upphandlingar,
gemensam drift och förvaltning och delning av tjänster.
För att digitaliseringen av samhället ska fungera behöver tekniska plattformar och
olika it-stöd kunna kommunicera med varandra. När information ska delas över
verksamhets- och organisationsgränser uppstår utmaningar kring hur information
transporteras, skyddas och mottas, samt kring vem som har behörighet till
informationen. Dessa utmaningar måste hanteras gemensamt inom offentlig sektor
genom breda överenskommelser om principer för informationssamverkan.
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Under 2017 blev Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, huvudägare till Inera AB.
Målsättningen är att Ineras tjänster och kompetens ska kunna återanvändas och
utvecklas för att stödja även kommuner. Detta ger förutsättningar för fortsatta
gemensamma satsningar.
Det finns flera goda exempel, där samarbete har etablerats inom länet gällande
support, systemförvaltning och utfärdande av e-legitimation inom länet. Region
Örebro län erbjuder även videokonferens som tjänst för länets kommuner.
Den ökade digitaliseringen kan samtidigt innebära påverkan på miljö och klimat.
Mängden elektronik och dess förbrukning av energi kan öka. Även människors
exponering för kemikalier och tungmetaller som kan påverka hälsan ökar vid ökad
elektronikanvändning. Kopplat till dessa ämnen finns utmaningar kring
miljöföroreningar, kränkningar av mänskliga rättigheter och konflikter vid handel och
framställning. Att driva utvecklingen av cirkulära flöden och cirkulär ekonomi inom
detta område ger möjligheter att säkra tillgång till hållbart producerad elektronik.
11.1.4 Digital kompetens
För tio år sedan svarade 24 procent av deltagarna i ”Svenskarna och internet” att de
inte använde internet. Sedan dess har den uppkopplade delen av befolkningen ständigt
ökat. I 2018 års upplaga av undersökningen är den högre än någon gång tidigare.
Så gott som alla svenskar, 98 procent, har tillgång till internet hemma och nio av tio
har en smartmobil. Allt fler av Sveriges invånare använder internet och de gör det allt
oftare.
Gränsen går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls
utan mellan storanvändare och sällananvändare. Redan de som använder internet
någon eller några gånger i veckan känner sig mycket mindre delaktiga i det digitala
samhället än de som kopplar upp sig dagligen.
Äldre är den största gruppen som inte använder internet i samma utsträckning som
andra personer. De som använder internet sällan eller inte alls bor oftare också i
landsbygd, har lägre utbildning, lägre inkomst eller är oftare kvinnor.
Cirka 500 000 svenskar använder aldrig internet. De allra flesta av dem är äldre. Nio
procent av 66–75-åringarna och 42 procent av de personer som är 76 år eller äldre
använder inte internet alls.
Ytterligare 600 000 svenskar använder internet, men de gör det inte dagligen. Även
här är det framförallt de som är 76 år eller äldre som finns bakom statistiken. Totalt
blir det 1,1 miljoner vuxna svenskar som inte använder internet dagligen.
Brister i kompetens, tillgänglighet och tillit är allmänt hindrande. Grundläggande för
fortsatt utveckling och nyttoskapande är människors och verksamheters tillgång till
kompetens, uppkoppling och information samt deras tillit till nätet och digitala
tjänster.
Region Örebro län deltar i arbetet med Digital delaktighet i Örebro län. Framförallt är
det samverkan med bibliotek och folkbildning som utgör en kärna i arbetet med att
överbrygga den digitala klyftan. Därutöver så deltar regionen vid seniormässor och
pensionärsföreningarnas olika aktiviteter med information, visningar och utbildning
gällande digitalisering och 1177 Vårdguidens utbud med e-tjänster.
Region Örebro län erbjuder även utbildning gällande e-tjänster och 1177 Vårdguidens
utbud till it-guider. Ideella föreningen Enter Sweden är ansvarig för it-guide
verksamheten. Föreningen har som mål att skapa delaktighet, utveckling och lärande,
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i syfte att främja integration. På många platser i länet och i Sverige finns it-guide på
biblioteken.
11.1.5 Informations- och it-säkerhet
Region Örebro län ansvarar för samhällsviktiga funktioner som måste fungera oavsett
vilket tillstånd som råder i samhället som exempelvis allvarlig händelse, extraordinär
händelse, höjd beredskap, skärpt beredskap och högsta beredskap.
Det snabbt förändrade världsläget påverkar bedömningen av vilka krav som kommer
att ställas på Region Örebro län framåt. Hoten mot Sverige och samhällsviktiga
funktioner har ändrats de senaste åren i en icke-önskad riktning. Till följd av detta har
regeringen beslutat att Sverige ska införa en ny säkerhetsskyddslag under 2019 som
ska ersätta nuvarande lag (1996:627). Man har även beslutat att återuppta
totalförsvarsplaneringen där sjukvården är en viktig del. Detta kommer att ställa nya
krav på att bedriva ett systematisk informations- och it-säkerhetsarbete.
Mot bakgrund av den kommande totalförsvarsplaneringen och de ökade kraven vad
gäller säkerhetsområdet finns anledning att påbörja det förberedande arbetet och en
kartläggning av nuläget är ett lämpligt första steg. Arbetet med en gemensam bild och
ökad tydlighet kommer att kunna förenkla vad gäller kontaktvägar, öka samarbetet
inom säkerhetsområdet, skapa förutsättningar för en bättre resursfördelning och ökad
genomförandekraft.

11.2 E-hälsa
E-hälsa handlar om att använda digitalisering och moderna kommunikationslösningar
för att förbättra folkhälsan, hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och
socialtjänsten.
År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och
välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och
delaktighet i samhällslivet. Region Örebro län har antagit Vision e-hälsa 2025, och
under 2017 etablerades ett program för e-hälsa, som siktar på målen för vision e-hälsa
2025. Programmets övergripande idé är att genomföra olika aktiviteter inom Region
Örebro län för att uppnå målen i nationell strategi för e-hälsa 2025.
Digitalisering anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till
år 2025. Digitaliseringen kommer att påverka Region Örebro läns verksamheter i stor
utsträckning under de kommande åren. För att nå effektmålen kommer det att vara
nödvändigt med förändringar i verksamheten, bland annat i form av utveckling av
strukturerad vårddokumentation, nya processer och effektivare arbetsformer.
Förutsättningar måste också ges till invånare och anhöriga/ombud att själva kunna
tillföra egen information, medverka i processen och kunna ta del av vad vården har
genomfört och planerat.
Arbetet ska drivas utifrån ett antal grundläggande principer som tillgänglighet,
användbarhet och digital delaktighet, samt integritetsskydd och informationssäkerhet.
11.2.1 Samverkan - delaktighet
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är välfärdsområden där digitaliseringen bär
med sig stora möjligheter. Dessa sektorer står för en stor del av de offentliga
utgifterna och är också sektorer som de flesta invånare någon gång kommer i kontakt
med. För socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens målgrupper innebär
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digitaliseringen helt nya möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande.
Digitaliseringen medför goda möjligheter att förbättra insatser som rör barn,
ungdomar, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. För personer som
har svårigheter att uttrycka synpunkter ger digitaliseringen nya möjligheter till
kommunikation vilket kan stärka delaktighet och självbestämmande då beslut i högre
utsträckning kan fattas i samråd med den berörda personen. Det är viktigt att
digitalisering och utvecklingen av it-stöd är icke-diskriminerande och sker utifrån
olika gruppers behov.
Region Örebro län ingår i nationella samarbeten gällande e-hälsa och samverkar inom
länet med kommunerna och Örebro universitet inom ett regionalt program för e-hälsa.
Genom regional samverkan och koordinering delas resurser, kompetenser och
erfarenheter för att gemensamt nå en ökad utveckling samt lägre kostnader. Det
handlar också om att förbättra insatser vid gemensamma processer, till exempel
vårdplanering.
Samarbetet är framgångsrikt och avser både en gemensam styrning och en gemensam
systemförvaltning för de gemensamma vårdsystemen inom länet. Inom samarbetet
pågår flera förstudier och projekt som framförallt syftar till att säkerställa
informationsbehovet mellan olika vårdgivare och invånare som gemensamma
regionala tillägg på 1177.se och fortsatt anslutning och nyttjande av Nationell
patientöversikt.
11.2.2 Utveckling
Region Örebro län arbetar vidare med fortsatt utbyggnad av e-tjänsterna inom 1177
Vårdguiden och Nationell patientöversikt. Det har lagt grunden till att Örebro län har
en hög andel länsinnevånare som är anslutna till e-tjänsterna på 1177 Vårdguiden och
att tandvård, kommuner och samverkande regioner/landsting kan nå
journalinformation inom sammanhållen journalföring.
Nationell målbild ”Första linjens vård via 1177 vårdguiden”
Region Örebro län ingår i det nationella samarbetet gällande Första linjens vård via
1177 Vårdguiden. Inera AB/SKL har under våren 2018 tillsammans med landstingen
och regionerna tagit fram en målbild som beskriver hur både infrastruktur och 1177
Vårdguiden bör utvecklas med hjälp av digitala tjänster och funktioner för att ge
bättre stöd åt första linjens vård
Bakgrunden är den omställning som vården går igenom där första linjens vård i form
av digitala självservicetjänster och nya digitala kanaler till olika vårdkompetenser
bedöms kunna ha en ännu mer central roll för att vägleda de breda patientströmmarna
rätt från början, både för att nå högre patientsäkerhet och resurseffektivitet. Devisen
är digitalt när det går, fysiskt när det behövs. Oavsett om man kontaktar vården
muntligt eller digitalt, för enkla åkommor eller kroniska besvär, ska man vägledas till
rätt vårdnivå- och instans och informationen ska följa med hela vägen oavsett var i
vården patienten hamnar.
11.2.3 Projekt strukturerad dokumentation och verksamhetsinformatik
Inom regionorganisationen har kompetens inom området strukturerad dokumentation,
och nationellt fackspråk byggts upp via samverkan med SKL, Socialstyrelsen och
lokal verksamhetsutveckling. Ett nationellt kompetenscentra för informatik och
kvalitetsregister är lokaliserat till Örebro. Verksamhetsinformatikerna har förutom det
nationella uppdraget, också arbetat med lokala projekt för att stödja verksamheten och
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systemförvaltningen med metodstöd och projektledning för strukturerad
dokumentation. Regionen deltar i det fortsatta arbetet inom Socialstyrelsens med att
ta fram en plan för standardiseringsarbetet inom visionen 2025. Inom SUSSAsamverkan leder Region Örebro län Hälsoinformatikprojektet för nio
landsting/regioner.
Fortsatt arbete med vårddokumentation är prioriterat i förberedelsearbetet till
införandet av Framtidens vårdinformationsstöd och för att nå målen i visionen för ehälsa 2025.
11.2.4 Digitala vårdbesök
Digitala vårdbesök ger nytta för invånaren, vården och miljön. Det finns vårdbesök
som måste ske på plats, men många kan ske digitalt. Flera nya aktörer erbjuder vård
via virtuella mottagningar. Efterfrågan finns idag från verksamheten och invånare.
Region Örebro län erbjuder digitala vårdmöten på utvalda mottagningar. Deltagande
mottagningar är ungdomsmottagningen, medicinmottagning 1 Universitetssjukhuset
Örebro och Vivalla vårdcentral. Med Region Örebro läns app "Digital mottagning"
kan patienten logga in för videobesök och prata med sin mottagning direkt i sin
smartphone eller surfplatta. Inloggning sker via mobilt bank-id. Utifrån genomförd
pilot framgår att vård via video ger nytta för vården, men framför allt för patient och
miljö. Teknik och arbetssätt fungerar, och rekommendationen är att bredda
användningen av digitala vårdmöten för återbesök inom Region Örebro län. Ett
projekt för ett bredare införande av återbesök via video startade i november 2018.
Inom uppdraget digital vårdcentral har införandet av återbesök via video och
pilotprojekt gällande ett digitalt processverktyg (triagering) för lättakut på
vårdcentralen prioriterats under 2018. Utredning och förberedelser pågår gällande en
utökning av de digitala vårdbesöken inom primärvården med målsättning att starta en
pilot 2019. Målet är att skapa en tillgänglig och jämlik vård för länets invånare
oavsett var man bor.
11.2.5 Framtidens vårdinformationsstöd
Regionstyrelsen fattade under 2016 beslut om att starta processen för upphandling av
framtidens vårdinformationsstöd. Det framtida vårdinformationsstödet ska ersätta de
journalsystem som Region Örebro län har använt sedan slutet av 1900-talet.
Målet för Region Örebro län är att ha ett övergripande vårdinformationsstöd för
hälso- och sjukvården. Upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem genomförs
tillsammans med andra landsting och regioner i Sverige, det så kallade SUSSAsamarbetet.
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11.3 Mål och uppdrag inom digitalisering
Övergripande mål:
Modern digital teknik ska bidra till att skapa en jämlik, attraktiv och stark
Örebroregion som kan möta framtidens utmaningar.

Inriktningsmål:
Nr 29. Region Örebro län ska leda genomförandet av den regionala digitala
agendan i samarbete med länsstyrelsen, kommunerna och universitetet, med
målet att förverkliga uppsatta etappmål och slutliga mål 2020.
Indikatorer


Måluppfyllelse redovisas årsvis.

Inriktningsmål:
Nr 30. År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s.
Indikatorer


År 2019 ska minst 85 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s.

Inriktningsmål:
Nr 31. Digitalt först - genomförande av aktiviteter inom Region Örebro län för
att uppnå målen i nationell strategi för e-hälsa 2025. Arbetet styrs via Region
Örebro läns program för e-hälsa.
Indikatorer


Årliga planer med uppföljning.

Inriktningsmål:
Nr 32. 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.
Indikatorer


Minst 80 procent av länsinvånarna känner till 1177 Vårdguiden, e-tjänster och
sjukvårdsrådgivning via internet på 1177.se.




65 procent av länsinvånarna är användare av 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Hälso- och sjukvården ska redovisa en utveckling av sitt arbetssätt med ökat
utbud av e-tjänster och uppfyllelse av svarstid inom angivna tidsramar.
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Uppdrag:
46. Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att ta fram och genomföra
aktiviteter utifrån principen ”digitalt först”.
47. Hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden får i uppdrag att inom
huvudprocesserna hälso- och sjukvård och tandvård verka för att bidra till
visionen 2025 inom e-hälsa gällande digitalt först.
48. Regionstyrelsen får i uppdrag att påbörja arbetet med en ny digital agenda efter
2020.
49. Regionstyrelsen får i uppdrag att etablera ett införandeprojekt för framtidens
vårdinformationsstöd (FVIS) med fokus på förberedelse av nya arbetssätt och
standardisering.
50. Regionstyrelsen får i uppdrag att etablera ett projekt för arkivering av de system
som ersätts av framtidens vårdinformationsstöd (FVIS).
51. Regionstyrelsen får i uppdrag att etablera ett projekt för gemensamma riktlinjer
för kontaktkorten på ”Hitta och jämför vård” på 1177 Vårdguiden.
52. Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och folktandvårdsnämnden får i
uppdrag att utveckla arbetssätt och digitala stödsystem för första linjens vård, som
komplement till ordinarie kontaktvägar inom vården.
53. Regionstyrelsen får i uppdrag att etablera ett projekt för att ansluta till de
nationella tjänsterna för högkostnadsskydd och frikort tillgängliga via 1177.se
(från 2018, ej genomfört).
54. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att inom huvudprocessen hälso- och
sjukvård definiera minimimått för e-tjänster för hälso- och sjukvårdens
verksamheter.
55. Folktandvårdsnämnden får i uppdrag att inom huvudprocessen tandvård
implementera tjänsten Journal via nätet så att patienter kan ta del av sina
journaluppgifter digitalt via 1177 Vårdguiden.
56. Folktandvårdsnämnden får i uppdrag att inom huvudprocessen tandvård utreda
och utvärdera digitala vårdmöten inom tandvård, möjligheter till att utvalda
tandvårdsbesök som kontroller och uppföljningar kan göras via digitala media i
form av video- bildkommunikation.
57. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att inom område trafik- och
samhällsplanering utreda förutsättningar för att införa en app för beställning med
mera av färdtjänstresor.
58. Regionstyrelsen och servicenämnden får i uppdrag att inom informations- och itsäkerhetsområdet kartlägga nuläge vad gäller roller, organisatorisk placering,
relation till varandra och mandat för hela säkerhetsområdet (till exempel fysisk
säkerhet, informations- och it-säkerhet med mera).
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12. Attraktiv arbetsgivare
12.1 Kompetensförsörjning
En viktig förutsättning för att Region Örebro län ska kunna fullgöra sitt uppdrag är att
kompetensförsörjningen fungerar. Det innebär att Region Örebro län ska kunna
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla den kompetens som behövs för att möta
invånarnas behov av regionorganisationens verksamhet. Region Örebro läns anställda
uppgår i nuläget till cirka 10 000 medarbetare. Behovet av en långsiktig
kompetensplanering i en allt större konkurrens om arbetskraften ställer krav på att
Region Örebro län är attraktiv som arbetsgivare och arbetar strategiskt inom detta
område.
I den strategiska kompetensförsörjningsplan som färdigställts redogörs för hur de
övergripande kompetensförsörjningsprognoserna ser ut på nationell och regional nivå,
liksom för Region Örebro län de kommande åren. I framtagandet av planen har en
arbetsmodell prövats som involverar verksamheten som tillsammans med HR- och
ekonomistaberna gör bedömningar och analyser av hur kompetensförsörjningsläget
ser ut i nuläget, på några års sikt, samt på lite längre sikt. Som ett sätt att
kvalitetssäkra kompetensförsörjningsprocessen har det beslutats att årligen uppdatera
och använda modellen som ett underlag inför arbete med verksamhetsplan och
budget.
I den strategiska kompetensförsörjningsplanen framgår att det väntar betydande
pensionsavgångar inom flera stora yrkesgrupper de närmsta åren. Detta innebär såväl
rekryteringsutmaningar som nödvändiga strategier för kompetensöverföring,
kompetensväxling, introduktion och mentorskap för att möta den förändring som
uppstår när erfarenhet och kompetens försvinner med de medarbetare som går i
pension. Arbetsmarknaden är under stadig förändring och en ökad rörlighet följer med
den. I Region Örebro läns organisation har även den externa rörligheten som beror på
andra orsaker än pension ökat successivt under senare år. Mycket talar för att
organisationens förmåga att behålla och utveckla befintliga medarbetare behöver
stärkas. För att möta utmaningen behöver Region Örebro läns arbetsgivarerbjudande
utvecklas och de potentialer som finns i kraften av att vara en stor organisation
behöver tillvaratas och förädlas.
En annan viktig långsiktig framgångsfaktor för kompetensförsörjningen är att
fortsätta det påbörjade samverkansarbetet om utbildningarnas dimensionering och
innehåll inom ramen för samverkansnämndens arbete tillsammans med universitet
och högskolor. Samarbetet med Örebro universitet både vad gäller utbildningar och
anställningar är en stark regional utvecklingsfaktor. Utbildning sker med
verksamhetsförlagd utbildning inom regionorganisationen och under 2018 var det
cirka 15 000 veckor, vilket i tid motsvarar 325 heltidstjänster. Därutöver finns i
organisationen cirka 90 pågående AT-läkartjänster och 250 läkare är under
specialistutbildning. Utvecklingen av samarbete med länets kommuner och aktörer
kring YH-utbildningar och utbildning till bland annat undersköterska, skötare och
andra yrkesgrupper behöver stärkas.
Framtidens sjukvård står inför många möjligheter men också flera utmaningar. En av
de största är att klara framtidens kompetensförsörjningsbehov. Forskning, teknisk
utveckling och sociala innovationer skapar nya möjligheter till en högkvalitativ vård,
ökad patientmedverkan och modernare arbetsorganisation. Vård nära medborgarna
ger utmaningar för kompetensförsörjningen, rätt kompetens ska finnas där
vårdbehovet finns vilket ger nya perspektiv på kompetensbehovet. Fortsatt arbete med
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att använda kompetensen rätt är en förutsättning för att klara kompetensförsörjningen
och detta ska breddas i organisationen. Det innebär bland annat kompetensväxling
vilket, utifrån vilken kompetens som ska göra vad i vården, utmanar
utbildningssystemet och gör att behovet av utbildningar ökar. Fler utbildningsplatser
är dock inte en tillräcklig lösning.
Det kommer också att krävas en rad insatser kopplade till sjukvårdens organisation
vilket även gäller för andra verksamheter. Behovet av personal inom it, teknik,
upphandling, övrig administration och serviceyrken kommer att öka och
konkurrensen från andra arbetsgivare är stor. Insatser för att kompetensutveckla
befintlig personal, se över administrativa rutiner, frigöra resurser genom nya tekniska
lösningar och skapa fler karriärvägar är nödvändigt.
12.1.1 Kompetensförsörjning av chefer
Uppgifter från nationella prognoser visar att det råder ökad rörlighet bland chefer och
ledare inom både det privata och offentliga näringslivet. Detta är en tendens som
också märks inom Region Örebro län där en ökad omsättning på chefer märks
samtidigt som många erfarna och kompetenta chefer nu närmar sig pensionsåldern.
Region Örebro läns främsta utmaning för chefs- och ledarskapsutvecklingen är att
göra chefskapet hållbart, modernt och attraktivt. En del i detta är att skapa goda
förutsättningar för att vara chef, bland annat med möjligheter till flexibla lösningar
som exempelvis delat ledarskap. En annan viktig del är att göra chefsuppdraget
tydligt när det gäller uppdrag, förväntningar och beslutsmandat samt att se över
chefers organisatoriska förutsättningar. Medarbetare ska inför sina chefsuppdrag ges
en god introduktion samt den kompetensutveckling som krävs för att känna sig trygg i
rollen. Chefsuppdraget ska vara en av flera möjliga karriärvägar för medarbetare i
Region Örebro län och det ska vara naturligt att gå i och ur chefsroller.
Förändringsledning är ett tema och förmåga som behöver stärkas hos chefer för att
klara de utmaningar som organisationen står inför och verkar i. För att möta
framtidens utmaningar inom ledarskapsområdet behöver Region Örebro läns
befintliga ledarskapsprogram kontinuerligt utvecklas.
Samverkan kring utvecklingsinsatser för blivande, nya och erfarna chefer mellan
Region Örebro län, kommunerna i länet och andra aktörer är en viktig del för att säkra
kompetensförsörjningen av chefer på alla nivåer.
12.1.2 Matchning av kompetens
Matchningen av kompetens är en stor utmaning, och prognoser och statistik visar att
arbetsmarknaden är beroende av att det finns inflyttning till Sverige. Region Örebro
län måste vara aktiv på många plan både lokalt, regionalt, nationellt och globalt för att
positionera regionorganisationen. Detta kräver investeringar i tid, kraft och samarbete
med en mängd aktörer.
Oberoende av inhyrd personal
Region Örebro län arbetar aktivt med att ha en stabil och varaktig bemanning med
egna medarbetare och vill vara oberoende av inhyrd personal. Pågående arbete och
strategier kring detta ska fortsätta. Med oberoende menas att verksamheterna hyr in
personal enbart när det finns särskilda skäl från ett effektivitets- och kvalitetssyfte.
Den önskade effekten är att uppnå ett oberoende av inhyrd personal med åtgärder som
skapar stabila och kontinuerliga kontakter som är viktiga för patienterna och
patientsäkerheten och som leder till högre kvalitet och lägre kostnader. Med egen
personal är möjligheterna till verksamhetsutveckling, en god arbetsmiljö och att
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arbeta patientsäkert stor. Arbetet med oberoende av inhyrd personal bedrivs
tillsammans med övriga landsting och regioner enligt ett gemensamt beslut. Det
arbete som pågått inom detta område har drivit på utvecklingen av att använda
kompetensen rätt. Det är ett sätt att säkra kompetensförsörjningen.
En intern bemanningsenhet ger möjlighet för läkare att arbeta extra inom
primärvården vilket medför att Region Örebro län inte behöver använda hyrpersonal.
Detta ger positiva effekter såsom förståelse för varandras professionsuppdrag.
12.1.3 Personer med utländsk vårdutbildning
Region Örebro läns påbörjade strategiska arbete med stöd till personer som har en
legitimationsutbildning från andra länder behöver stärkas och vidareutvecklas.
Stödinsatserna ska tydligt matcha de kompetensförsörjningsbehov som finns i
verksamheten på några års sikt men även utformas så att insatserna motsvarar den
nationella överenskommelse som träffats mellan samtliga regioner och landsting
gällande stöd till utlandsutbildade utanför EU/EES. Utifrån såväl pågående
generationsskiften som behovet av att arbeta vidare med breddad rekrytering behöver
kommande ledarutbildningar integrera perspektiv som hur man leder medarbetare
utifrån såväl genus, integration och mångfald.

12.2 Attraktiv arbetsgivare – Region Örebro läns
arbetsgivarvarumärke
För att möta kompetensförsörjningsutmaningen är det viktigt att arbetet konkretiseras
och fokuseras inom valda strategiska områden, dessa är:
 Skapa engagemang
 Använda kompetensen rätt
 Visa karriärvägarna
 Utnyttja tekniken
 Bredda rekryteringen
 Marknadsföra jobben
Ytterligare områden som tillförs under planperioden och ska belysas är:
 Förlänga arbetslivet
 Skapa möjligheter till att arbeta heltid
 Skapa möjligheter till löneutveckling
Möjlighet till ett förlängt arbetsliv
Analys ska göras på att ta tillvara möjligheten att förlänga arbetslivet utifrån bland
annat höjd medellivslängd och det behov som föreligger av arbetskraft. Många kan
och vill arbeta längre med rätt förutsättningar. Seniora medarbetare kan tas till vara
som mentorer och vikarier och på så sätt överföra kunskap till nya medarbetare.
Heltidsanställning en norm
I Region Örebro län är heltidsanställning en norm. Detta innebär inte att alla arbetar
heltid. Tjänstledigheter som inte är lagstadgade bör analyseras ytterligare och
fördjupas för att se eventuella orsakssamband kopplat till antagandet om att
kompetensförsörjningen skulle stärkas.
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Villkorsfrågor och löneutveckling
Med ökad konkurrens om framtidens medarbetare möter Region Örebro län
utmaningar att matcha regionorganisationens erbjudanden med de förväntningar som
kandidaterna har. När det gäller lönestrukturen och villkorsfrågor märks konkurrensen
särskilt vid rekryteringar där Region Örebro län efterfrågar erfarenhet och senior
kompetens. Genom att koppla ihop behovet av kompetensstegar, karriär- och
utvecklingsvägar med lönestrukturen finns en möjlighet att utforma en lönemodell
som främjar kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt.
Att förbli en attraktiv arbetsgivare där medarbetare aktivt väljer att vara kvar för att de
utvecklas och trivs i organisationen är en grundläggande förutsättning för att
eftertraktad kompetens väljer Region Örebro län som arbetsgivare. Att ha ett starkt
arbetsgivarvarumärke blir allt viktigare när konkurrensen om attraktiv arbetskraft
ökar på arbetsmarknaden. För att klara kompetensförsörjningens utmaningar behöver
Region Örebro län fokusera på detta område och få omgivningen att prata gott om
Region Örebro län, inte minst genom att medarbetarna uppskattar och uttrycker sig
positivt om Region Örebro län som arbetsgivare.
Ett starkt arbetsgivarvarumärke handlar bland annat om det erbjudande som Region
Örebro län kan utlova beträffande organisationens vision och värderingar oavsett var i
organisationen den enskilde medarbetaren sorterar. Men det handlar också om de
utvecklingsmöjligheter, förmåner och arbetsvillkor som följer av att vara anställd i
Region Örebro län.
Att använda ny teknik och utveckla digitala tjänster är en viktig potential för att
överbrygga det gap som uppstår mellan den ökade efterfrågan på Region Örebro läns
tjänster och de resurser som finns för att tillgodose de välfärdstjänster som
regionorganisationen förväntas leverera. Samtidigt kan den tilltagande
digitaliseringen möjliggöra nya arbetsformer, flexibla och attraktiva
anställningsvillkor. Här behöver Region Örebro län följa med i utvecklingen som
arbetsgivare och erbjuda ett modernt förhållningssätt, teknisk infrastruktur och
avtalsmässiga lösningar som främjar både verksamhetsnytta och
kompetensförsörjning.
För att ytterligare stärka rekryteringen ska strategin med kompetensbaserad
rekrytering fullföljas liksom att rekryteringen av chefer, och de kompetenskrav
regionorganisationen ställer för att vara chef inom Region Örebro län, ska
vidareutvecklas. Utgångspunkten är att bra chefer med ett attraktivt ledarskap utgör
en av de främsta tillgångarna för en framgångsrik kompetensförsörjning och
attraktivitet för Region Örebro län som arbetsgivare.
Region Örebro län som arbetsplats tillåter utveckling i yrket, att gå vidare och göra
karriär. Att få en lärandemiljö som möjliggör utveckling och lärande skapar
attraktivitet både inom yrkesprofessionerna och för arbetsplatsen. Det påbörjade
arbetet med kompetensmodeller (kompetensstegar) fortsätter utvecklas för olika
yrkesgrupper. Kompetensstegen är ett verktyg för att strukturera och synliggöra
kompetensutveckling och vidareutveckling i yrket och kan påverka löneutvecklingen.
Utifrån arbetet med Region Örebro läns vision och värdegrund behöver ett antal
grundläggande kännetecken tydliggöras som utmärker Region Örebro län som
arbetsgivare. Genom att utveckla ett arbetsgivarvarumärke med en tydlig profil ska ett
proaktivt kommunikationsarbete underlättas som gör att marknadsföringen av de
arbeten som finns inom Region Örebro län blir mer kraftfull och framgångsrik.
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12.3 Hållbart och hälsofrämjande arbetsliv
Ett hållbart arbetsliv är en framgångsfaktor och ett konkurrensmedel samt en viktig
del i att vara en attraktiv arbetsgivare. Region Örebro län ska vara en hälsofrämjande
organisation vilket innebär att ständigt utveckla arbetsorganisationen och arbetsmiljön
så att det främjar ett långsiktigt hållbart arbetsliv. En hälsofrämjande arbetsmiljö ska
vara högt på agendan hos ledningen på alla nivåer och en naturlig del på
arbetsplatsträffar.
Arbetet med den friska arbetsplatsen och att skapa förutsättningar för ett hållbart
arbetsliv, utifrån kunskap om hälsa och friskfaktorer utifrån den evidens som finns
idag, är en viktig faktor i arbete med den strategiska kompetensförsörjningen. Det
tydliggör hur det går att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med ett närvarande
ledarskap, positiv inställning till kompetensutveckling, bra fungerande
kommunikation, feedback, möjligheter till att byta arbetsuppgifter och hjälp att
prioritera när arbetsbelastningen är hög. Ett bra utvecklat systematiskt säkerhets- och
arbetsmiljöarbete förebygger också arbetsrelaterad ohälsa och ökar frisktalen. En
arbetsmiljö och arbetsplats som präglas av jämställdhet, jämlikhet och mångfald är
självklar.
Beslutade handlingsplaner för den hållbara arbetsplatsen och för att minska
sjukfrånvaron och dess intentioner tillsammans med arbetet med en värdegrund för
Region Örebro län utgör en god grund att bygga vidare på inom detta område.
Hälsosamma arbetstider är ett fokusområde som kräver ytterligare aktiviteter inom
arbetstidsförläggning i Region Örebro läns verksamheter och då inte endast inom
vårdområdet.
För att få hållbara arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv krävs det fokus för att få det
reella arbetsmiljöarbetet att finna sin plats som en naturlig del i verksamheten. Stöd
till chefer och medarbetare behöver förstärkas inom organisationen. Dialog och arbete
tillsammans med de fackliga organisationerna och företagshälsovården är en väg.

12.4 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.
Region Örebro län är en väl fungerande organisation där samverkan är en naturlig del.
Samarbete kring ett nytt och omarbetat samverkansavtal har inletts i syfte att än mer
tydliggöra åtaganden och samverkansstrukturer som understödjer ett hälsofrämjande
arbetsliv.
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12.5 Mål och uppdrag inom attraktiv arbetsgivare
Övergripande mål:
Region Örebro län uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder
förutsättningar för ett långsiktigt spännande, utvecklande och hållbart arbetsliv

Inriktningsmål:
Nr 33. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att
attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare utifrån långsiktigt
hållbara strategier.
Indikatorer


HME – Hållbart medarbetarengagemang ska öka i jämförelse med tidigare
medarbetarenkät.



AVI – Attraktiv arbetsgivarindex ska öka i jämförelse med föregående år.




Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående år.
Personalomsättning, externt och intern, ska redovisas. Det ska minska i
jämförelse med föregående år.
Resultat av avslutningssamtal ska redovisas systematiskt i temaområden.



Inriktningsmål:
Nr 34. Region Örebro läns verksamheter är jämställda och jämlika och
motverkar aktivt diskriminering och kränkande behandling.
Indikatorer


Jämix – Jämställdhetsindex ska öka i jämförelse med föregående år.

Uppdrag:
59. Regionstyrelsen får i uppdrag att skapa möjligheter och förutsättningar för chefer
och medarbetare att utveckla verksamheten utifrån antagna handlingsplaner och
strukturerat arbete kring kompetensförsörjning, Region Örebro läns
arbetsgivarvarumärke samt vision och värdegrund genom att konkretisera och
förstärka insatserna kring:
a) Kompetensförsörjning.
b) Attraktiv arbetsgivare.
c) Hållbara arbetsplatser.
d) Samverkansstrukturen med de fackliga organisationerna.
60. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda samband mellan heltidsnormen för
arbetstid och antalet icke lagstadgade ledigheter kopplat till
kompetensförsörjning.
61. Regionstyrelsen får i uppdrag av regionfullmäktige att samtliga nämnder ska
biträda regionstyrelsen, inom nämndens ansvarsområde, att konkretisera arbetet
med kompetensförsörjning utifrån beslutad rapport.
(Strategisk kompetensförsörjning 18RS680)
62. Regionstyrelsen får i uppdrag att inrätta fler AT-platser inom hälso- och
sjukvården.
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13. Ekonomi
13.1 Finansiella förutsättningar och god ekonomisk
hushållning
Målet för Region Örebro läns 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. Region Örebro läns
intäkter i form av skatter och statsbidrag utgör den ekonomiska ramen för
omfattningen på den verksamhet som regionorganisationen 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.
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
regionorganisationens regi eller av privata entreprenörer.
För att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning ska huvuddelen av mål och
uppdrag vara uppfyllda och genomförda.

13.2 Samhällsekonomiska förutsättningar
13.2.1 Internationell ekonomi
Den ekonomiska utvecklingen i världen har stärkts under de senaste åren och 2017
växte global BNP med 3,7 procent enligt OECD, vilket är den starkaste till växtsiffran
sedan 2011. Faktorer som bidragit till tillväxten är ökad industriproduktion, ökade
investeringar samt tillväxt i global handel. Ökad tillväxt har bidragit positivt till
sysselsättningen och arbetslösheten har i de flesta länder fallit under de nivåer som
var före finanskrisen 2008. Trots den positiva utvecklingen i USA är sysselsättningen
fortsatt lägre än innan finanskrisen, eftersom en stor del av de som blev arbetslösa
lämnade arbetskraften.
BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent i år och nästan lika mycket
nästa år. Även i EU är tillväxten starkare än den varit hittills under
återhämtningsfasen efter den senaste finanskrisen. Läget i världen är samtidigt osäkert
och utvecklingen kan ta olika riktningar. Brexit kan komma att påverka den
ekonomiska utvecklingen, liksom USA:s handelspolitik. Konflikthärdar i
Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska
situationen i världen.
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13.2.2 Sveriges ekonomi
Svensk ekonomi går fortfarande på högvarv. Men konjunkturen kulminerar och
mattas av under 2019, bland annat på grund av tilltagande brist på arbetskraft.
Svagare utveckling för arbetade timmar leder till att skatteunderlaget ökar betydligt
långsammare de närmaste åren. Konjunkturinstitutet har gjort en smärre
upprevidering av BNP-tillväxten för innevarande år och beräknar en tillväxt på
2,6 procent.
Arbetsförmedlingens återkommande enkät till företagen pekar på en fortsatt tydlig
optimism, även om stämningsläget dämpats något sedan förra hösten. Arbetsgivarna
planerar för fler anställda, men svårigheten att få tag i personal och bristen på utbildad
arbetskraft håller tillbaka. I konjunkturinstitutets barometerunderökning redovisas
fortsatt fler företag som planerar att öka sysselsättningen än minska den. Dock har
uppgången i nettotalen upphört att öka och minskar något istället.
Sammantaget bedömer SKL att högkonjunkturen går in i en fas med lägre tillväxttal
och små förändringar i antalet arbetade timmar, vilket är en naturlig utveckling när
konjunkturen kulminerar.
13.2.3 Ny befolkningsprognos
Den 26 april presenterade SCB en befolkningsprognos för åren 2018–2070. De
senaste åren har befolkningsökningen varit snabb. I början av 2017 passerade
Sveriges folkmängd 10 miljoner och enligt SCB:s framskrivning av Sveriges
befolkning kommer 11-miljonersstrecket passeras om tio år under 2028. Därefter
beräknas det dröja ytterligare drygt 20 år innan folkmängden i början av 2050-talet
passerar 12 miljoner. I slutet av framskrivningsperioden, år 2070, beräknas
folkmängden vara nära 13 miljoner.
Framskrivningen av den framtida befolkningen bygger på antaganden om hur
barnafödandet, dödligheten samt in- och utvandringen kommer att utvecklas. Senast
SCB publicerade en framskrivning av befolkningen liknande denna var för tre år
sedan, 2015. Barnafödandet för kvinnor födda i Sverige antas vara lägre de närmaste
åren än vad som tidigare antagits. I de flesta åldrar har de senaste årens utveckling av
dödstalen visat en mindre dödlighetsnedgång än tidigare, vilket gör att livslängden i
denna framskrivning inte ökar i samma takt som tidigare antagits. Fler förväntas
också utvandra än vad tidigare antagits. Antalet som invandrar är svårast att förutse
och styrs till viss del av lagar och regler. Det är framförallt åren 2015–2018 som det
tidigare antogs att fler skulle invandra än vad som observerats
13.2.4 Landstingssektorns ekonomiska läge
SKL:s analys är att landsting och regioner de senaste åren påverkats mycket av den
demografiska utvecklingen jämfört med kommunerna. Det sammantagna ekonomiska
resultatet har understigit 1 procent som andel av skatter och statsbidrag under de
senaste tio åren. De ekonomiska förutsättningarna mellan landsting och regioner är
olika, men landstingssektorn har haft svårare än kommunerna att hålla tillbaka
kostnadsökningstakten. Alla landsting och regioner, utom Stockholms läns landsting,
har genomfört skattehöjningar de senaste åren. Det innebär att skattesatsen i snitt har
ökat med 5 öre per år.
Landstingssektorn redovisade för 2017 ett samlat överskott på 2,6 miljarder kronor,
vilket är en minskning med 0,8 miljarder kronor jämfört med året innan. Överskottet
motsvarar 0,9 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Fem landsting
redovisade underskott 2017 med redovisning enligt blandmodellen, och åtta landsting
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redovisade ett resultat på 2 procent eller mer av skatteintäkter och generella bidrag.
13.2.5 Regeringens budgetproposition
Den 15 november presenterade övergångsregeringen Budgetpropositionen för 2019
och Höständringsbudgeten för 2018. Förslagen i höständringsbudgeten som avser
2018 får ingen påverkan på landstingens ekonomi. Övergångsbudgeten för 2019
förlänger, med några undantag, anslagen i 2018 års budget, vilket innebär att de
riktade statsbidrag som skulle avslutas 2018 finns kvar 2019, samtidigt som de bidrag
som skulle trappas upp 2019 är kvar på 2018 års nivå. Beslut om budgeten fattas av
riksdagen den 12 december. En ny regering har sedan möjlighet att när som helst
under året lägga en ändringsbudget. Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget
är därför mycket stor.
De aviserade utökningarna av de generella statsbidragen på 1,5 miljarder 2019 och
ytterligare 1,5 miljarder 2020 uteblir. Hänsyn till detta har tagits i Region Örebro läns
resultatbudget.
Finansiering för 2019 finns för riktade bidrag som var aviserade att avslutas,
cancersatsning, sjukskrivningsmiljarden och professionsmiljarden.
Den utökade satsningen på psykiatrin uteblir. Nedan finns en lista över de
specialdestinerade statsbidragen som finns med i Region Örebro läns resultatbudget.
13.2.6 Region Örebro läns prognos 2018
Regionorganisationens resultat per augusti visar ett överskott om 268 miljoner kronor,
vilket var 111 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år.
Helårsprognosen i delårsrapporten augusti beräknas till ett överskott om 150 miljoner
kronor, vilket innebär att såväl balanskravet som fullmäktiges resultatmål uppfylls.

13.3 Budget för 2019 samt plan för 2020 och 2021
13.3.1 Förutsättningar
Resultat-, balans- och kassaflödesbudgeten baseras på ekonomiskt utfall till och med
2017, prognosen för 2018, SKL:s prognos för skatteunderlag från november samt
KPA:s pensionsprognos från augusti 2018.
Budgeten omfattar de ekonomiska effekterna av tidigare beslutade särskilda
satsningar samt de beslut som fattats hittills under 2018. Liksom för innevarande år
finns en långsiktig reserv för att möta kommande kostnads- och utgiftsökningar.
Därutöver finns för 2019 en planeringsreserv på 64 miljoner kronor för att kunna
möta tillfälliga resultatsvängningar.
I regionstyrelsens verksamhetskostnad finns kostnader för pensioner, vilka har
beräknats utifrån KPA:s prognos i augusti 2018. Där redovisas även
specialdestinerade statsbidrag vilka har tagits upp med motsvarande belopp som i
budget för 2018 samt med justering av regeringens övergångsbudget från november
2018. Finansnettot är beräknat med beaktande av rådande ränteläge,
finansieringsbehov samt utifrån fullmäktiges långsiktiga avkastningsmål rörande ej
realiserade övervärden.
Riksdagen beslutade den 16 maj 2018 om en ny kommunal bokförings- och
redovisningslag. Lagen baseras på förslagen i utredningen ”En ändamålsenlig
kommunal redovisning” (SOU 2016:24). Den nya bokförings- och redovisningslagen

Region Örebro län

Verksamhetsplan med budget 2019 och planeringsförutsättningar 2020-2021

83 (110)

innebär bland annat att nya rader tillkommer i resultaträkningen, till exempel
Verksamhetens resultat. Vidare ska finansiella instrument som innehas för att
generera avkastning eller värdestegring som huvudregel värderas till verkligt värde.
Det innebär att orealiserade vinster och förluster i värdepapper ska redovisas över
resultatet. I resultatbudgeten har antagits att den orealiserade vinsten utgår från
avkastningsmålet för kapitalportföljen, det vill säga 3,0 procent per år i reala termer
(avkastning justerat för inflation mätt som förändringen av konsumentprisindex),
totalt 150 miljoner kronor varav 100 miljoner är orealiserade. I samband med
balanskravsutredning ska orealiserade vinster eller förluster i värdepapper exkluderas.
13.3.2 Skattesats
Skattesatsen för Region Örebro län är oförändrad från föregående år och uppgår för
2019 till 11,55 kronor.
13.3.3 Skatteintäkter och generella statliga bidrag
Beräkningen av skatteintäkter och generella bidrag baseras på SKL:s prognostiserade
uppräkningsfaktorer per november för riket avseende skatteunderlaget för perioden
2018-2021. En teknisk justering har gjorts av SKL:s skatteunderlagsprognos för år
2019 jämfört med tidigare prognos, vilket beror på det förslag om sänkt skatt (höjda
grundavdrag) för personer över 65 år som regeringen lämnar i budgetpropositionen.
Detta minskar skatteunderlagstillväxten 2019 med 0,5 procentenheter. Effekten på
landstingens och kommunernas skatteintäkter regleras genom en höjning av anslaget
Kommunalekonomisk utjämning.
Skatteintäkterna beräknas 2019 till 7 298 miljoner kronor, vilket är 217 miljoner
kronor mer än budgeten för 2018. Generella statsbidrag och utjämningsavgiften
beräknas till 2 426 miljoner kronor, vilket är en ökning med 94 miljoner kronor från
budget 2018.
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13.3.4 Specialdestinerade statsbidrag
I resultatbudgeten har följande statsbidrag räknats in för 2019 (mnkr)
Professionsmiljarden

30,0

Kvinnors hälsa o förstärkt förlossningsvård

41,0

Stimulansmedel psykiatri o förstärkt satsn psykisk hälsa

19,5

Tillgänglig vård, Patientmiljard

29,0

Tillgänglig vård, Arbetsmiljö och kompetensutveckling

58,0

Förstärkt barnhälsovård
Summa

3,9
181,4

13.3.5 Bedömd prisutveckling i sektorn
I landstingsprisindex (LPIK) 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. LPIK
inklusive läkemedelspriser beräknas per oktober till 2,4 procent för 2019, 2,8 procent
för 2020 och 2,6 procent för 2021.

13.3.6 Uppräkning av anslag till styrelse och nämnder
Till följd av ökade pensionskostnader, effekter av investeringar och en långsammare
tillväxt av skatteintäkter jämfört med de senaste 10 åren måste kostnadsutvecklingen
inom styrelsens och nämndernas verksamheter ha en mer dämpad utveckling än
SKL:s bedömning av sektorns löne- och prisökningar. För att klara positiva resultat
de kommande åren kan nämndernas tillskott i ramarna utökas motsvarande
1,0 procent för budgetåret 2019 och planeringsåren 2020 och 2021. Därutöver har den
kalkylerade läkemedelskostnaden räknats upp med 19 miljoner kronor för 2019. Som
en del av finansieringen av satsningar och kommande utmaningar sker också en
justering av högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvården, vilket för 2019 beräknas
öka intäkterna med 6 miljoner kronor. Det innebär att ramarna sammantaget för 2019
utökas med 106 miljoner kronor.
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13.3.7 Satsningar utöver uppräkning
Utöver ramtillskotten 2019 på 106 miljoner kronor görs nya satsningar med totalt
66,4 miljoner kronor för nedanstående verksamheter.
Nämnd

(mnkr)

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Äldresatsning

/Regionstyrelsen

-

Äldremottagningar

-

Mobila team

-

Bättre/snabbare omhändertagande på akuten

2019
6,0

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Mini-Mariamottagning

3,0

Forsknings- och
utbildningsnämnd

Forskning- och utbildning, Innovationssluss

1,5

Hälso- och sjukvårdsnämnd

Högspec, fortsatt satsn traumavård

3,0

Regionstyrelsen

Digitalisering

4,0

Kultur och fritidsnämnd

Alla barns rätt till professionell kultur/Kultur i hela länet

1,5

Tillväxtnämnd

Utveckla innovationssystemet

1,5

Tillväxtnämnd

Stärka länet som logistiknav

0,9

Tillväxtnämnd

Komtek

0,8

Tillväxtnämnd

Rådgivning företag

0,8

Samhällsbyggnadsnämnd

Trafik Södra Ladugårdsängen

4,0

Samhällsbyggnadsnämnd

Trafikkostnader, Kulturkvarteret

2,2

Regionstyrelsen

Omställningspott för insatser enligt
hållbarhetsprogrammet

1,0

Regionstyrelsen

Nationella åtaganden, Inera

3,8

Regionstyrelsen

Finansiering av ST- och AT tjänster och fler AT platser

6,5

Regionstyrelsen

Demografisk effekt Hälsoval

8,4

Regionstyrelsen

Demografisk effekt Tandvård

1,2

Regionstyrelsen

Demografisk effekt sjukresor

8,8

Regionstyrelsen

Politisk organisation, tjm

6,0

Regionstyrelsen

Politisk organisation, arvoden

1,5

Summa

66,4

13.3.8 Regionstyrelsens 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. Planeringsreserven
uppgår till 64 miljoner kronor för 2019 och 50 miljoner kronor per år därefter.
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13.3.9 Framtidens utmaningar
Region Örebro läns ekonomiska planering omfattar sedan ett par år en långsiktig
reserv på 150 miljoner kronor med syfte att möta kommande kostnads- och
utgiftsökningar inom regionorganisationens verksamheter. Denna reserv ligger kvar
för 2019 och kommer därefter successivt att ianspråktas för kommande
kostnadsökningar till följd av nya investeringar.
13.3.10
Årets resultat
Utifrån ovanstående förutsättningar uppgår balanskravsresultatet 2019 i budgeten till
100 miljoner kronor, inklusive reserv för framtida utmaningar på 150 miljoner kronor.
Resultaten under planperioden uppgår till 140 miljoner kronor 2020 och 61 miljoner
2021. Resultaten inklusive reserv för framtida utmaningar innebär att Region Örebro
län redovisar en ekonomi i balans under budget- och planperioden.
13.3.11
Investeringar
För 2019 är investeringarna beräknade till 1 372,2 miljoner kronor.
Sammanställning per investeringsgrupp (mnkr)
Fastighetsinvesteringar
533,4
Fastighetsinvesteringar, Etapp 2

490,0

Medicintekniska investeringar

152,3

IT-investeringar

75,3

Övriga investeringar
Byggansluten utrustning

30,8

Teknisk utrustning

17,8

Övriga investeringar

72,6

Summa

1 372,2

Region Örebro län har ett betydande fastighetsinnehav. Fastighetsbeståndets bokförda
värde uppgår till 4,4 miljarder kronor och utgörs av ett stort antal byggnader med
varierande ålder. Det innebär att större renoveringar och förnyelseprojekt ständigt
behöver pågå. Under den senaste 10-årsperioden har större renoveringar skett av
Karlskoga och Lindesbergs lasarett och för närvarande pågår uppförandet av H-huset
på Universitetssjukhusområdet. Under 2019 startar planeringsaktiviteter för ett antal
kommande större projekt med 10-15 åriga tidshorisonter. Bland dem kan nämnas
användning och renoveringsbehov av A-huset, lokalbehov för Kvinnokliniken och
Barn- och ungdomskliniken, allvårdsavdelning med flera.
13.3.12
Finansiering av investeringar
Utgångspunkten i Region Örebro läns strategi för finansiering av investeringar är att
de ska ske med egna medel. Lånefinansiering får endast förekomma vid mycket höga
investeringsnivåer eller för finansiering av fastigheter med externa hyresgäster.
I de fall en fastighet med externa hyresgäster finansieras med externa lån ska
finansieringskostnaden via hyran betalas av den externa hyresgästen. Huvudregeln för
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investeringar för eget bruk är att de över tid ska finansieras med avskrivningar och
årets resultat, det vill säga egenfinansieras. Under innevarande och de kommande
åren är Region Örebro län inne i en period med mycket höga investeringsnivåer,
nivåer som kraftigt överstiger summan av avskrivningar och årets resultat. För att
finansiera investeringsnivåer som överskrider avskrivningar och årets resultat
tillämpas under perioden 2017-2020 så kallade ”återlån”, det vill säga årets förändring
av pensionsskulden används för att finansiera investeringar. Om ytterligare
likviditetsbehov ändå uppstår, trots att hittills redovisade finansieringskällor använts,
ska alternativen att utnyttja checkräkningskrediten, genomföra en långfristig
upplåning eller ianspråkta kapitalfortföljens tillgångar övervägas. Val av
finansieringsalternativ i de fallen beror bland annat på hur lång period som
likviditetsbehovet bedöms finnas, ränteläge, med mera.
För att säkerställa att regionen under 2019 har en tillfredsställande
betalningsberedskap beslutas följande:
1. Externt långfristigt lån upphandlas för finansiering av investeringar i
fastigheter med externa hyresgäster. Investeringarna avser objekten Campus
och Lekebergs vårdcentral, och uppgår sammantaget till 148 miljoner kronor.
Kortfristig upplåning på 82 miljoner kronor kopplat till dessa projekt har
genomförts under 2018. Likviditetstillskottet uppgår därmed till 66 miljoner
kronor.
2. Övriga investeringar finansieras med årets resultat, avskrivningar, samt
återlån. Cirka 850 miljoner kronor.
3. Regionens checkräkningskredit utökas från 600 miljoner kronor till
1 000 miljoner kronor.
4. Om genomförandet av anvisad investeringsbudget har en hög takt och är
koncentrerad i tid ökar belastningen på regionens likviditet. Därför ges
möjlighet att extern upplåning för egna lokaler får ske med upp till
500 miljoner kronor.
Sammantaget innebär det att regionens upplåningsram för 2019, inklusive lånet på
300 miljoner kronor för Campus USÖ, uppgår till 950 miljoner kronor.
Under perioden 2021-2030, ska likviditetsflödet också anpassas till behovet att i tid
avsätta medel för framtida pensionsutbetalningar. Detta för att i framtiden klara
normala investeringsnivåer och pensionsutbetalningar utan att behöva låna till dess
finansiering. Detta nås genom att fastställa ett riktmärke för investeringsnivån lika
med summan av avskrivningar och resultat. Om investeringsnivåerna överstiger detta
riktmärke ska lånefinansiering kunna ske, för den del av investeringarna som
överstiger riktmärket.
Efter att H-huset är färdigställt, från om med 2021, ska avsättningar ske i sådan
omfattning att framtida pensionsutbetalningar kan ske utan att lånefinansiera dessa,
samtidigt som regionen kan ha en normal resultat- och investeringsnivå.
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13.3.13
Utlåning och borgensåtagande för andra juridiska
personer
Region Örebro län lånar för närvarande ut sammanlagt 18 miljoner kronor långfristigt
till Kommuninvest ekonomisk förening och Arkiv Centrum. Därutöver lämnas ett
långfristigt lån till dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB om 182 miljoner
kronor.
Borgensåtagandena för andra juridiska personer, det vill säga utnyttjade
borgensbelopp, uppgår till 906 miljoner kronor i augusti, varav den största är
Länsgården Fastigheter AB om 522 miljoner kronor. Totalt har Region Örebro län en
beviljad borgen för lån till Länsgården Fastigheter AB om 1 850 miljoner kronor.
Under 2018 har regionfullmäktige beslutat om borgensåtaganden för nybyggnation av
vård- och omsorgsboende i Kumla och ny vårdcentralsbyggnad i Hallsberg.
Länsgården Fastigheter AB har planer för eventuella ytterligare byggnadsinvesteringar från 2019 och framåt. Närmast i tid är Skebäcks vårdcentral i Örebro,
där antalet listade patienter gör att lokalerna har blivit för små. En första etapp med
nybyggnation av vårdcentral på området beräknas för närvarande till cirka
340 miljoner kronor. Därefter finns möjlighet till en etapp 2 med vård- och
omsorgsboenden till Örebro kommun.
Kreditlimiter för bolag som den 1 januari 2019 ingår i regionens koncernkontosystem
uppgår till:
(mnkr)
Länstrafiken Örebro AB

0

Scantec AB

5

Länsgården Fastigheter AB

10

Region Örebro läns förvaltnings AB

4

Bussdepåer i Örebro län AB

0

13.3.14
Hållbara placeringar
Region Örebro län har sedan 2008 fram till 2017 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 ska ses långsiktigt. I enlighet
med beslutad finanspolicy ska uppkommen avkastning återinvesteras.
Marknadsvärdet på kapitalportföljen uppgår per september 2017 till 2,8 miljarder
kronor.
Sedan 2010 har Region Örebro län, Landstingen Sörmland och Region Västmanland
samarbetat inom finansområdet. De tre organisationerna strävar efter att vara
ansvarsfulla investerare samt att placera kapitalet hållbart. Samarbetet har lett till en
utvecklad syn och kontroll över etiska, hållbara och ansvarsfulla investeringar.
Utvecklingen ska fortsätta.
De senaste årens mätningar visar att regionen har ett lägre koldioxidavtryck än
jämförelseindex, vilket är i linje med ett av de finansiella målen i verksamhetsplanen.
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Från och med 2019 beräknas en avkastning på återlån 2017-2019 motsvarande den
kalkylränta som används vid beräkning av fastighetshyror inom regionen, för
närvarande 2,9 procent. Återlån uppgår till och med 2019 till 1 028 miljoner kronor
vilket, med 2,9 procents ränta, innebär en avkastning på 30 miljoner kronor. Beloppet
återinvesteras i kapitalportföljen under 2019.
13.3.15
Känslighetsanalys
En känslighetsanalys är ett sätt att visa hur olika förändringar i Region Örebro läns
omvärld påverkar organisationen finansiellt och kan utgöra ett underlag till
bedömningar och beslut. I nedanstående tabell redovisas hur ett antal händelser
påverkar regionorganisationens ekonomi:
Känslighetsanalys

Kostnader/
intäkter
(mnkr)

Löneförändring 1 procent

± 56

Förändring av övriga driftskostnader 1 procent

± 44

Förändring av skatteunderlaget med 1 procent

± 66

10 öre förändrad utdebitering

± 61

13.4 Finansiella mål och uppdrag
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 2019-2022 motsvarar minst 2 procent av regionens skatteintäkter och
generella statsbidrag.

Inriktningsmål:
Nr 35. Region Örebro län ska under mandatperioden redovisa resultat som
motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Indikatorer


För 2019 ska resultatet, exklusive orealiserad värdeökning av finansiella
tillgångar, uppgå till minst 100 miljoner kronor.

Inriktningsmål:
Nr 36. Styrelsen och nämnderna ska redovisa ett resultat i balans.
Indikatorer
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Inriktningsmål:
Nr 37. Gröna finanser ska bidra till ett minskat fossilberoende och minskad
klimatbelastning.
Indikatorer


Klimatbelastningen från Region Örebro läns kapitalförvaltning ska vara lägre
än för jämförbara index.



Extern upplåning för finansiering av investeringar ska om möjligt ske genom
gröna lån.

Inriktningsmål:
Nr 38. Pensionsskuldsförändring ska placeras i regionorganisationens
likviditetsportfölj i syfte att möta investeringsutgifter.
Indikatorer


Under 2019 ska ökningen av pensionsskulden återlånas, det vill säga placeras i
regionorganisationens likviditetsportfölj eller användas för finansiering av
investeringsutgifter.

Uppdrag:
63. Regionstyrelsen och samtliga nämnder får i uppdrag att upprätta och genomföra
ekonomiska handlingsplaner i syfte att bibehålla eller nå ekonomisk balans.
Handlingsplanerna ska vara omsatta i konkreta, hållbara och långsiktiga åtgärder
och kan avse både kostnadsreduceringar och intäktsförstärkningar. Åtgärderna ska
beskrivas med ekonomisk och verksamhetsmässiga konsekvenser. Uppföljning av
handlingsplanerna ska vara en del av nämndernas del- och årsrapportering till
regionstyrelsen.
64. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda om Region Örebro län äger fastigheter
(mark eller byggnader) som är lämpliga att säljas. Utredningen ska avrapporteras i
delårsrapport per augusti 2019.
65. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda alternativ för framtida administrativa
lokaler för Region Örebro län.
66. Regionstyrelsen får i uppdrag att upprätta en lokalförsörjningsplan för hälso- och
sjukvårdens verksamheter.

Region Örebro län

Verksamhetsplan med budget 2019 och planeringsförutsättningar 2020-2021

91 (110)

14. Bilagor
14.1 Bilaga 1: Budget 2019 samt plan 2020-2021
14.1.1 Resultatbudget

RESULTATBUDGET
mnkr
Regionbidrag till verksamheterna
Löne- och prisjustering inkl läkemedel
H-huset
Regionstyrelsens verksamhetskostnad
Effekter av tidigare års beslut
Satsningar innevarande år
Regionstyrelsens planeringsreserv
Framtida utmaningar
Verksamhetens nettokostnader

Budget Prognos
2018
2018
-9 013

46
-19
-115
-99
-150

Plan
2020
-9 120
-94
-116
-26
-234
-66
-50
-34

Plan
2021
-9 214
-97
-197
-72
-379
-66
-50
0

-9 351

-9 218

-9 523

-9 740

-10 075

Skatteintäkter

7 081

7 082

7 298

7 548

7 836

Generella statsbidrag och utjämning

2 332

2 304

2 426

2 440

2 476

63

168

202

247

237

-52

-18

-102

-107

-176

10

150

100

140

61

100

100

100

200

240

161

Verksamhetens resultat
Finansnetto
Årets resultat (balanskravsresultat)

Orealiserad värdeökning av finansiella tillgångar

Resultat inkl orealiserad värdeökning av finansiella tillgångar
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Budget
2019
-9 013
-106
-11
51
-162
-66
-64
-150
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14.1.2 Driftbudget

DRIFTBUDGET
mnkr

Budget
2018

Budget
2019

Regionbidrag
Regionfullmäktige

-17

-17

Regionstyrelsen

-8 241

-2 321

varav
- Regionstyrelsen och regionkansliet
- Hälsovalsenheten
- Tandvårdsenheten

-423
-1 563
-227

-458
-1 626
-237

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-5 861

-5 851

Forskningsnämnden

-119

Servicenämnden

-167

-173

Samhällsbyggnadsnämnden

-510

-525

Regional tillväxtnämnd

-227

-121

Kultur- och fritidsnämnd

-112

Gem nämnd för företagsh.o tolk

-20

0

Summa regionbidrag
Satsningar innevarande år
H-huset kostnader
Effekter av tidigare års beslut *
Regionstyrelsens planeringsreserv
Framtidens utmaningar
Summa verksamheter

-9 013
-115
-19
-99
-150
-9 396

-9 238
-66
-11
-43
-64
-150
-9 573

46

51

-9 351

-9 522

7 081
2 332
75
-127

7 298
2 426
61
-163

10

100

Regionstyrelsens verksamhetskostnad
Verksamhetens nettokostnader
Regionstyrelsen
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

Regionstyrelsen har det ekonomiska ansvarat eller ansvarar för fördelning till berörd
nämnd avseende posterna Satsningar innevarande år, H-husets kostnader, Effekter av
tidigare års beslut samt Regionstyrelsens planeringsreserv.
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14.1.3 Balansbudget
BALANSBUDGET
mnkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Långfristiga fordringar

Budget
2018

Prognos
2018

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

6

7

7

7

7

4 673
768

4 402
725

5 295
918

5 805
1 121

6 012
1 301

106
29

155
23

155
23

155
23

155
23

5 581

5 312

6 398

7 110

7 498

155
667
2 365

158
716
2 887

829
4 016

1
3 762

158
716
2 907
100
127
4 008

158
716
2 927
200
32
4 033

158
716
3 479
300
-299
4 354

9 597

9 074

10 406

11 143

11 852

2 117
10
150
2 277

2 117
150
0
2 267

2 267
200
150
2 617

2 617
240
34
2 890

2 890
161
0
3 051

Avsättningar
Avsättning för pensioner inkl löneskatt
Summa avsättningar

4 048
4 048

4 012
4 012

4 438
4 438

4 910
4 910

5 467
5 467

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

283
2 160
2 443

328
2 467
2 795

885
2 467
3 352

876
2 467
3 343

867
2 467
3 334

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

8 768

9 074

10 407

11 143

11 853

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kortfristiga placeringar pensionsmedelsportfölj 1)
Orealiserade finansiella tillgångar
Kassa/bank o kortfr placeringar likv portfölj
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Justering med post "Framtida utmaningar"
Summa eget kapital

1)Bokförd utdelning/avkastning återinvesteras
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14.1.4 Kassaflödesbudget
KASSAFLÖDESBUDGET
mnkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering med post "Framtida utmaningar"
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för utnyttjade avsättningar
Justering för övr ej likv.påverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och lager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Justering ej likvidpåverkande poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Justering ej likvidpåverkande poster
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Minskning långfristiga skulder
Ökning långfristiga skulder
Ökning/minskn långfristiga fordringar
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE

Region Örebro län

Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

10
150
310
390

150
0
280
357

200
150
286
401

240
34
338
447

161
0
390
532

-17

-1

5

5

5

843
0

1 041
0

1 063
0

1 088
0

0

786
-10
-3
233

0

0

0

843

1 006

1 041

1 063

1 088

-1 372

-1 050

-778

-1 700

-1
-1 339
1
-54

-532
-100
-1 472

-100
-1 150

-100
-1 410

-9
82
5

-9
566

-9
0

-9
0

28

78

557

-9

-9

-829

-309

126

-95

-331

-1 700

-1 393

-9
37
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14.2 Bilaga 2: Investeringsbudget
14.2.1 Övergripande förutsättningar
Strategin för finansiering av investeringar under kommande år beskrivs ovan under
Finansiering av investeringar. Respektive förvaltnings som gör en investering ska
rymma ökade driftkostnader till följd av investeringar inom den befintliga ramen.
Servicenämnden har övergripande ansvar för att genomföra av regionfullmäktige
beslutade investeringar om inget annat har beslutats. Regionstyrelsen ansvarar för
investeringen i H-huset, där Arbetsutskottet är politisk styrgrupp. Servicenämnden har
rätt att överföra investeringsmedel mellan beslutade investeringsobjekt om utrymme
finns i andra objekt. Om en sådan justering av investeringsbudgeten leder till ökade
driftkostnader ska justeringen först godkännas av berörd nämnd.
14.2.2 Investeringsbudgetens struktur
Investeringsbudgeten innehåller:
 Budgetens fördelning per investeringsgrupp och förvaltning för 2019
 Sammanställning av fastighetsinvesteringar för tiden fram till 2023
 Korta beskrivningar av samtliga fastighetsobjekt över 10 miljoner kronor i
beräknad investeringsutgift
 Korta beskrivningar av medicintekniska investeringar över 2,5 miljoner kronor i
beräknad investeringsutgift.
 Sammanfattande beskrivningar av övriga investeringar
14.2.3 Beslutsprocessen för större fastighetsinvesteringar
Investeringsprocessen för fastigheter inleds med ett beslut om att en förstudie ska
inledas. Beslut om detta tas av politisk ledning, regiondirektören själv eller
regiondirektören efter ansökan från förvaltningschef. Efter förstudien beslutar
Servicenämnden om de objekt som ska fortsätta till planeringsfas. Efter beslut
genomförs planeringsfasen, vilken består av de två stegen
avdelningsfunktionsprogram och rumsfunktionsprogram.
Efter avslutad planeringsfas beslutar Servicenämnden för varje enskilt objekt om
investeringen ska gå vidare in i projekteringsfas. Efter projekteringsfasen ska ett
beräknat belopp för totalinvesteringen vara fastställt.
Budgeten för ett investeringsobjekt finns angivet i fullmäktiges investeringsbudget
eller anslås ur investeringspotten för akuta investeringar.
När byggfasen är avslutad görs en dokumentation med uppföljning av projektet innan
inflyttning sker. Varje fas ska dokumenteras enligt framtagen mall inför nästa
beslutspunkt. Tidplan ska ses över inför varje beslutspunkt.
14.2.4 Överföring av investeringsmedel mellan åren
Efter avslutat verksamhetsår sammanställs de investeringar som har beslutats men
ännu inte verkställts. För fastigheter och medicinteknisk utrustning ska de
investeringar som beslutats för mer än tre år sedan, men ännu inte verkställts tas bort
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och för övriga investeringar ska beslut som inte verkställts inom ett år i normalfallet
tas bort. Återstående investeringar som ska föras över till nästa år tas upp till beslut av
regionfullmäktige i samband med behandling av årsredovisningen. Totala
investeringsramen för 2018 är 2 227 miljoner kronor, inklusive överförda beslut från
tidigare år. Prognosen för genomförda investeringar 2018 är 1 314 miljoner kronor.
Mellanskillnaden 913 miljoner kronor kan därför bli föremål för bedömning om det är
investeringsbeslut som ska strykas eller föras över till 2019 års budget.
14.2.5 Investeringar 2019

Verksamhet
Fastigheter
Hälso och sjukvårdsförvaltningen
314,3
Hälso och sjukvårdsförvaltn, Etapp 2
490,0
Folktandvården
22,8
Regional utveckling
22,9
Regionhälsan
0,1
Regionservice, fastigheter
80,0
Regionservice
17,3
Regionstyrelsen
40,0
Externa hyresgäster
36,0
SUMMA
1 023,4

Region Örebro län

MT
94,5
48,0
9,8

152,3

IT

Byggansl
Teknisk
Övrigt utrustning utrustning
9,1
9,2
16,2
25,7
20,0
2,9
0,8
0,6
10,3
0,2

75,3

24,5

0,8

1,0

75,3

72,6

30,8

17,8
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Totalt
443,3
583,7
36,9
33,2
0,3
80,0
118,9
40,0
36,0
1 372,2
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14.2.6 Fastigheter
Radetiketter
1. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Arkivet görs om till expeditioner
Biobanksfrysar, Campus USÖ
HS Akuta anpassningar Neonatal, B-huset
HS Ambulansstation Berglunda inkl. markköp
HS Anpassning L-huset USÖ, slutenvård ink avd 5
HS B-huset, mammografi utbyte utrustning (MT 2908)
HS Borttagning rökrum
HS BVC, MVC Karlahuset
HS Bygginvestering i samband med MT-investering
HS Byggnation reservkraft el, Lindesbergs lasarett
HS Cyclotron (MT 2615)
HS Etapp 2A Ny byggnad Högspec.hus (slutkostnad inkl. index)
HS Etapp 2C om- och tillbyggnad akuten
HS Fertilitetsenheten, F-huset vån 2
HS ForskningsMR, röntgen USÖ
HS Förberedande arbete
HS IVA-platser, H-huset
HS M-huset omstrukturering laboratoriemedicin
HS Neuro intermediär vårdavdelning, H-huset
HS Ny hiss Hkp-plattan
HS Ny lokal VC Lindesberg
HS Ny nätstation ersättning för Stn. 04
HS Ombyggnad Rehab med bassäng, Karlskoga
HS Ombyggnation forskningslab, T-huset
HS Omstrukturering Lbg lasarett inom ramen för uppdrag 27
HS Parkeringshus
HS Pumpstation och dagvattenledning
HS Reservvatten USÖ
HS Reservvatten, Lindesbergs lasarett
HS Utbyggnad godsmottagning F-huset
HS Utbyggnad Mikaeli VC
HS Utbyggnad reservkraft del 1 2017-2021
HS Utbyggnad reservkraft del 2 2022-2030
HS Utökning / ombyggnation Tybble VC
HS Vattenförsörjning ringledning
HS Verksamhetsförändringar teknik och miljö
HS, Kga, Datortomograf utbyte röntgenavd. (MT2558)
HS, Kga, Digitalröntgenutrustning (MT 875)
HS, Kga, Uppgradering MR-kamera (2557)
HS, Kga, Utbyte vattenanläggning dialys (MT2007)
Ombyggnad IVA-platser KGA
Omstrukturering av avd 4A+B, Beroendecentrum
Omstrukturering syncentral
Utbyte belysning och dygnsrytmljus IVA, G-huset
Utbyte belysning och dygnsrytmljus TIVA, G-huset
Utredning placering av IMA-enhet på USÖ
Utredningar för framtida lokalförändringsbehov

Beslut - 2019Total investering
2018 2023
3 523,6 1 937,5 1 586,2
1,0
1,0
6,3
6,3
15,8
4,0
11,8
87,1
14,5
72,6
18,9
13,2
5,7
5,1
4,6
0,5
5,3
5,3
12,7
11,7
1,0
87,3
16,3
71,0
38,9
10,5
28,4
95,1
4,5
90,6
1 399,5
948,5 451,0
362,5
175,5 187,0
50,6
5,0
45,6
15,0
10,0
5,0
150,0
134,0
16,0
34,4
4,0
30,4
79,5
64,0
15,5
34,4
4,0
30,4
25,0
6,0
19,0
120,0
89,3
30,7
20,0
0,5
19,5
38,4
16,0
22,4
24,0
8,1
15,9
25,5
3,0
22,5
287,1
198,0
89,1
12,0
12,0
41,2
31,5
9,7
24,0
7,5
16,5
121,0
111,0
10,0
2,5
2,0
0,5
51,0
5,0
46,0
109,7
109,7
27,6
25,6
2,0
12,6
8,7
3,9
36,0
36,0
2,2
0,5
1,7
2,3
2,3
4,5
4,5
0,6
0,5
0,1
15,9
15,9
3,5
3,5
8,0
8,0
1,6
1,6
1,1
1,1
2,0
2,0
5,0
5,0

2019
804,3
1,0
1,0
1,0
10,0
5,7
0,5
2,0
1,0
26,0
5,0
10,0
399,0
91,0
5,0
16,0
20,0
5,0
20,0
19,0
30,7
2,0
2,0
5,0
2,0
64,0

2020 2021 2022 2023414,5 197,4 60,3 109,7
5,3
10,8
37,7 24,9

3,3
15,0
23,4
24,7
52,0
20,0
10,2

15,0 15,0
34,7 21,2
76,0
20,3 15,1

10,4
10,5
10,4

17,5
20,4
10,9
9,4 11,1
25,1
5,6 6,4
4,7 5,0
5,0 11,5
10,0
0,5
2,0 44,0
109,7
2,0
3,9
9,0 9,0
1,7
0,5 1,8
0,5 4,0
0,1
1,5 14,4
3,5
8,0
0,3 1,3
0,2 0,9
2,0
5,0

9,0

9,0

Beskrivning av objekt som överstiger 10 miljoner kronor i total planerad investering
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Objekt; Akuta anpassningar Neonatal, B-huset
Den långsiktiga lösningen för en ny modern neonatalavdelningen ligger för långt fram
i tiden för att verksamheten ska kunna klara att bedriva god och patientsäkervård
under denna tid. Det behöver därför anpassas i befintliga lokaler. En utredning pågår
för att se vad som är möjligt att genomföra i befintliga lokaler samt att identifiera
vilka åtgärder som är mest kritiska.
Objekt: USÖ, Ambulansstation Berglunda
Ett uppdrag 2015 att utreda bästa möjliga placering av en ny satellitstation för
ambulansen i Örebro har fortsatt i en förstudie. Förstudien utmynnade i att Berglunda
är den optimala placeringen eftersom den ger de kortaste utryckningstiderna till
upptagningsområdets respektive yttre gräns.
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Objekt: Psykiatrin, anpassning av L-huset USÖ, slutenvård inklusive avd. 5
Avdelning 5, BUP som idag är lokaliserad till E-huset behöver flyttas in till L-huset
för att skapa samband med övrig psykiatrisk heldygnsvård. Detta är både en
bemanningsfråga eftersom det finns samordningsvinster så väl som en säkerhetsfråga
då trygghetslarmen bygger på att enheterna kommer till varandras undsättning i
händelse av en incident. Avdelning 5 flyttar in på den yta som friställdes när PIVA
utlokaliserades till övriga enheter inom psykiatriska heldygnsvården i L-huset. Även
denna utlokalisering kräver viss lokalanpassning.
Objekt: Närsjukvård MVC, BVC, Karlahuset
Karla vårdcentral har många listade patienter och har lyckats rekrytera personal för att
möta upp detta behov. Detta medför att nuvarande lokaler är för små och man har
därför hyrt in den korridor som sjukvårdsrådgivningen 1177 flyttade ur 2016. Dessa
lokaler anpassas från att vara kontor till att inrymma BVC och MVC så att deras
nuvarande lokaler åter kan användas som behandlingsrum.
Objekt: Lindesbergs lasarett, byggnation reservkraft el
En ny reservkraftanläggning är nödvändig för att långsiktigt säkerställa
patientsäkerheten enligt dagens normer och krav på kapacitet.
Objekt: USÖ, Cyclotron
Lokalanpassningar till följd av installation av medicinteknisk utrustning Utrustningen
medger att man framställer egna isotoper på plats istället för att flyga in dessa från
Helsingfors. Utredning har genomförts under hösten 2016. Projektet väntas
byggfärdigt årsskiftet 2020/2021. Därefter följer validering och intrimning.
Isotopproduktionen väntas starta tredje kvartalet 2022.
Objekt: USÖ, F-huset vån 2 fertilitetsenheten
Nya metoder och ny utrustning inom fertilitetsverksamheten har medfört behov av
förnyelse av lokalerna. Nya lokaler för verksamheten ger möjlighet att kunna erbjuda
fler inom- och utomlänsbehandlingar av god kvalité. Fertilitetens nuvarande lokaler
används i projektet Omstrukturering av kvinnokliniken.
Objekt: USÖ, Forsknings MR röntgen
Samarbetsprojekt mellan Örebro universitet och Region Örebro län. En MR kamera
installeras på USÖ med syfte att främja forskningen men också för att kunna nyttjas
av sjukvården då möjlighet ges.
Objekt; USÖ, IVA-platser H-huset
Intensivvården har behov av utökat antal vårdplatser för att möta det förändrade
behovet av intensivvård i Region Örebro län och det ökade behovet av detta på USÖ,
samt säkerställa patientsäkerheten för patienter i behov av intensivvård i USÖ´s
primära upptagningsområde samt Region Örebro län. Yta om 350kvm blev under
planering av H-huset tillgänglig i direkt anslutning till nuvarande IVA i G huset.
Beslut togs att här planera för fyra nya intensivvårdsplatser, som då utgör en
förlängning av nuvarande IVA in i H huset och en utökning med fyra vårdplatser.
Objekt: USÖ, M-huset omstrukturering laboratoriemedicin
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Investeringen syftar till att effektivisera resurserna inom laboratoriemedicin för att
åstadkomma en ökad kapacitet av laboratorieprover. Omstruktureringen innebär en
koncentration av laboratoriemedicins olika verksamheter till M-huset. Frigjord yta
finns efter att enheten kliniskt forskningscentrum flyttat till Campus. Lokaler som
lämnas i F-huset frigörs för annan verksamhet.
Objekt: USÖ, Neuro intermediär vårdavdelning, H-huset
Under arbetet med planering och nu byggnation av H-huset, har en
verksamhetsförändring för vårdavdelning HPÖ skett, där man sett att
vårdplatsbehovet har minskat. Detta har gett förutsättning för att planera för en
Neuromediärvårdsavdelning (NIMA), som idag har en tillfällig placering i M huset.
Den nya placeringen i H huset ger en bättre förutsättning för samband till Akuten,
IVA röntgen och operation. I H-huset skapas 6 stycken NIMA platser.
Objekt; USÖ Ny hiss helikopterplattan
För patientsäkerheten är det viktigt att säkerställa att det går att transportera patienter
till och från helikopterflygplatsen även vid service eller problem med en hiss. Därför
kompletteras med en ny hiss som går upp till helikopterplattan så det finns två
fullgoda hissar för patienttransporter.
Objekt: Närsjukvård, nya lokaler för vårdcentral i Lindesberg
Lokalernas placering och disponering innebär att flera verksamheter kommer att
samlas i en och samma byggnad. Det kommer att ha en positiv effekt på
tillgängligheten till regionorganisationens verksamheter. Vidare förväntas nya lokaler
ge förutsättningar för vårdutveckling och ökade möjligheter att behålla och attrahera
nyckelpersoner inom vården. Läget på vårdcentralen ger också goda möjligheter till
att använda kollektiva färdmedel då patienter besöker vården.
Objekt: Ny nätstation ersättning för station 04
Ställverken i kulvertplan behöver ersättas. Främst på grund av att den tekniska
livslängden är uppnådd men också för att placering av dessa, i kulvertplan, är tveksam
med tanke på eventuell översvämningsrisk.
Objekt: Karlskoga lasarett, ombyggnad rehab med bassäng
Projektet innebär en omdisponering av befintliga lokalytor med målsättningen att
skapa bättre flöden i lokalen och ett mer effektivt lokalutnyttjande inom befintlig
lokalyta. Rehabiliteringsenhetens träningsbassäng är ålderdomlig och uppfyller inte
tillgänglighetskrav samt hygienkrav, vilket medför att en restaurering är nödvändig.
Ombyggnationen främjar samarbetet mellan de olika rehabiliteringsprofessionerna
och möjliggör att verksamheten kan bedriva ett effektivt teamarbete.
Objekt: USÖ, T-huset ombyggnation forskningslab
Kirurgklinikens utbildningslokal finns beläget i källaren i T-huset. Här bedrivs
forskning och undervisning/träning i kirurgisk teknik, traumaomhändertagande m.m.
Här hålls även kurser och utbildningar både internt inom regionorganisationen samt
för externa kursdeltagare. Kursfrekvensen har ökat då den har varit mycket
uppskattad. Lokalen har i 10 – 15 år varit i behov av renovering och uppdatering till
dagens standard.
Objekt: Omstrukturering Lindesbergs lasarett inom ramen för uppdrag 27
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Ombyggnaden avser att bl.a. samla olika funktioner och skapa en ny vårdenhet med
sex vårdplatser och väntrum för dagkirurgiska patienter samt patienter som skrivits ut
från vårdavdelningar. Detta innebär bättre flöden och samordningsvinster.
Ombyggnationen är en förutsättning för ett större och mer koncentrerat uppdrag inom
ortopedi och kirurgi. Den är även en förutsättning för att anpassa medicinklinikens
lokaler till ett minskat antal vårdplatser (från 58 till 40) och att för att skapa
dagvårdsplatser.
Objekt: USÖ, B-huset Omstrukturering neonatal
En ny avdelning för att bedriva modern och patientsäker neonatalvård utan
hälsostörande kemikalier på universitetssjukhuset. Mindre åtgärder inom lokalen har
redan utförts. Med ökade krav behövs större lokalytor för avdelningen och dessa
frigörs inom projektet Omstrukturering av kvinnokliniken.
Objekt: Pumpstation och dagvattenledning
Pumpstation och dagvattenledning behöver flyttas till annat läge innan byggnation av
reservvattenbyggnaden vid hus 19 kan starta.
Objekt: Reservvatten – USÖ, Karlskoga och Lindesberg
Socialstyrelsen rekommenderar att akutsjukhusen i Sverige ska kunna vara
självförsörjande på el, värme och vatten vid en krissituation. Utifrån dessa
rekommendationer finns ett behov att utveckla reservvattenförsörjningen vid länets
tre sjukhus.
Objekt: Utbyggnad av befintlig reservkraft USÖ
Befintlig reservkraft el färdigställdes 2009. Dimensionerades då enligt MSB’s krav
med 100 procent reservkraft plus 30 procent totalt 130 procent för att kunna ha 30
procent för framtida behov. När utredning gjordes 2015 om vilka framtida behov av
reserv el’s försörjning fastigheten USÖ behöver för att klara MSB´s rekommendation
efter att exploatering av USÖ området etapp 1 och etapp 2 färdigställs. Utredningen
visade att fastigheten USÖ kommer att ha under 100 procent reservkraft el vilket gör
att det finns behov av att bygga ut befintlig reservkraftanläggning för el. Utbyggnaden
kommer inte att göras så att man får 130 procent som MSB rekommenderar och vilket
inte heller är möjligt att tillskapa utan att bygga en helt ny anläggning.
Objekt: Närsjukvård, utökning/ombyggnation Tybble vårdcentral
Tybble vårdcentral har under flera år haft en positiv utveckling gällande antalet
listade patienter på vårdcentralen. För att möta den ökade efterfrågan behöver
lokalytorna förstoras, effektiviseras samt omstruktureras. Avsikten är att växa in i
tomma lokaler inom fastigheten och byggstart sker under hösten 2017.
Objekt: Vattenförsörjning ringledning
Ringledningen är till för att knyta ihop vattenledningar till en ringmatning och är en
förutsättning för att kunna försörja sjukhuset från den nya reservvattenreningen i hus
19.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Universitetssjukhuset etapp 2 USÖ
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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.
Byggnadsförnyelsen består framförallt av hus för högspecialiserad vård (H-huset),
parkeringshus och ny godsmottagning.
H-huset
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
A-husets framtida användning är under utredning.
Det nya H-huset byggs norr om dagens A-hus för delar av länets högspecialiserade
vård såsom Ögonkliniken, Öron- näs- och halskliniken, Plastik- och Käkkirurgiska
kliniken, Hudkliniken samt operation och anestesiavdelning. Projektet innefattar
också om- och utbyggnad av Akutmottagning med en helt ny avdelning för
akutröntgen.
Planerings- och projekteringsarbetet är klart, uppförandet följer plan och under
november 2018 är husets stomme färdigmonterad. Arbete pågår även med fasad,
rumsbildning, installationer m m.
Parkeringshus och ny godsmottagning
För att i framtiden klara parkeringsbehovet på USÖ-området byggs parkeringshus
norr om F-huset. Under parkeringshuset placeras en ny godsmottagning. Planeringsoch projekteringsarbetet är klart, uppförandet följer plan där stommontage pågår
liksom invändiga arbeten i godsmottagningen.
H-huset, akutmottagningen, parkeringshus och godsmottagning utgör särskilda
projekt med specifik projektledning och styrning.

Radetiketter

Total investering

2. Folktandvården
FTV Adolfsberg, utbyte 10 st. unitar
FTV Fellingsbro, lokalanpassning
FTV Klostergatan, ombyggnad sterilen
FTV Lekeberg, utbyte 5 st. unitar
FTV Lillån, ombyggnad
FTV Odensbacken, lokalanpassning
FTV Tillskapande av ytterligare behandlingsrum, Klostergatan
FTV Verksamhetsförändringar teknik och miljö

62,3
8,6
6,3
4,5
6,5
8,9
7,5
8,1
12,0

Beslut 2018

20192023

22,5
0,5
1,8

39,9
8,1
4,5
4,5
0,5
0,7
1,5
8,1
12,0

6,0
8,2
6,0

2019 2020 2021 2022 2023-

22,8 11,1
8,1
4,5
4,5
0,5
0,7
1,5
8,1
3,0 3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Folktandvården
Objekt: Nybyggnad tandvård, Lindesberg
Ingår i samma projekt som ovan nämnda Närsjukvård, nya lokaler för vårdcentral i
Lindesberg. Lokalernas placering och disponering innebär att flera verksamheter
kommer att samlas i en och samma byggnad. Det kommer att ha en positiv effekt på
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tillgängligheten till regionorganisationens verksamheter. Vidare förväntas nya lokaler
ge förutsättningar för vårdutveckling och ökade möjligheter att behålla och attrahera
nyckelpersoner inom vården. Läget på lokalerna ger också goda möjligheter till att
använda kollektiva färdmedel då patienter besöker kliniken.
Radetiketter
3. Regional utveckling
RU Kävesta Folkhögskola, Dansens hus
RU Kävesta Folkhögskola, Musikens hus
RU Verksamhetsförändringar teknik och miljö

Total investering
82,3
26,5
48,6
7,2

Beslut - 20192018 2023
42,0
40,3
4,5
22,0
37,5
11,1
7,2

2019 2020 2021 2022 202322,9 13,8 1,8 1,8
10,0 12,0
11,1
1,8 1,8 1,8 1,8

Regional utveckling
Objekt: Kävesta Folkhögskola, Musikens hus
Kävesta folkhögskolas nybygge av Musikens hus innebär en möjlighet att kunna
fortsätta med denna idag uppskattade och populära musiklinje och bidrar till att stärka
och förbättra förutsättningarna för den allmänna linjen. Musiklinjen på Kävesta håller
en hög nivå och är en viktig del i skolans kulturprofil.
Objekt: Kävesta Folkhögskola, Dansens hus
Danslinjens lokaler är för små i förhållande till verksamheten. Danshuset stod klart
för 10 år sedan. För att kunna fortsätta bedriva verksamhet med de behov som finns
idag behöver skolans danshus byggas ut. På danslinjen går mellan 16 och 20 deltagare
genom riksintag. Det skulle kunna tas in fler och även kunna erbjudas en 2-årig
utbildning i dans om lokalerna tillät detta.
Allmän linje kommer även att kunna disponera lokalerna och vid skolövergripande
aktiviteter kan alla tre salarna disponeras av skolans alla deltagare. Utbildning i balett,
modern dans samt rörelse ger man idag i hyrda lokaler i Örebro.
Radetiketter
4. Regionservice fastigheter (energi, brand och säkerhet, reinvesteringar)
RS ftg Energieffektiviseringar
RS ftg Reinvesteringar

Total investering
707,1
90,0
617,1

Beslut - 20192018 2023
387,1 320,0
50,0
40,0
337,1 280,0

2019
80,0
10,0
70,0

2020
80,0
10,0
70,0

2021
80,0
10,0
70,0

2022 202380,0
10,0
70,0

Regionservice fastigheter
Objekt: Energieffektiviseringar
Investeringarna ingår i Regionfastigheters handlingsplan som syftar till att uppnå
Region Örebro läns mål gällande energi och co2 besparingar.
Radetiketter
4. Regionservice övriga områden
RSERV ÖVR F-huset kulvertvåning ombyggn. bef. kontorsdel
RSERV ÖVR MT utökad lokalyta
RSERV ÖVR Ny serverhall och kontor IT
RSERV ÖVR Verksamhetsförändringar teknik och miljö
Utredning lokaler kostprojekt

Total investering
285,8
5,8
3,0
268,3
7,2
1,5

Beslut - 20192018 2023
30,5 255,3
0,5
5,3
3,0
0,0
27,0 241,3
7,2
1,5

2019 2020 2021 2022 202317,3 120,8 88,5 28,7
1,0 4,3

13,0 114,7 86,7 26,9
1,8 1,8 1,8 1,8
1,5

Regionservice, övriga områden
Objekt: Regionservice, ny serverhall Fredsgatan
För att klara tillväxten av system och funktioner tillskapas en ny primärdatahall samt
arbetsplats i anslutning till hallen på Fredsgatan. Nuvarande primärhall i F-huset går
inte att expandera men kvarstår därefter som ny sekundärhall. Region Örebro läns
nuvarande primär- och sekundärhall når sitt kapacitetstak inom 1 – 2 år. I samband
med detta utreds en eventuell samlokalisering av område IT i anslutning till
datahallen.
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Radetiketter
5. Regionstyrelsen
RS Akuta medel, byggnadsinv., MT och övr. utrustning
RS Klimatinvesteringar
RS Nytt produktionsapotek USÖ
RS Objekt under utredning
RS Solpaneler

Total investering
223,6
70,0
30,0
23,6
75,0
25,0

Beslut - 20192018 2023
46,0 177,6
30,0
40,0
10,0
20,0
23,6
75,0
6,0
19,0

2019
40,0
10,0
10,0

2020
44,2
10,0
10,0
4,2
15,0 15,0
5,0 5,0

2021 2022 202341,2 37,2 15,0
10,0 10,0

11,2 8,2
15,0 15,0
5,0 4,0

15,0

Regionstyrelsen
Objekt: Medel för oförutsedda investeringar
Under regionstyrelsen budgeteras en pott för oförutsedda investeringar inom
fastigheter men kan även gälla för MT- och övrig utrustning. Enligt
delegationsordningen kan regiondirektören fatta beslut under året om dispositioner ur
denna pott.
Objekt: Solpaneler
Regionservice Område Fastigheter har genomfört en bedömning avseende potential
för takmonterade solcellsinstallationer på Region Örebro läns fastigheter.
Bedömningen visar att det är möjligt att installera ca 2 MW med en elproduktion om
ca 1700 MWh per år vilket motsvarar ca 4 % av fastigheters elförbrukning. Störst
potential per anläggning finner vi på Karlskoga lasarett (545 MWh/år) följt av USÖ
(469 MWh/år) och Hallsbergs vårdcentral (273 MWh/år).
Solcellerna innebär en minskad miljöpåverkan då förnybar solel ersätter köpt elenergi
med in-slag av icke förnybar produktion. Utifrån beräkningsgrund om
klimatbelastning (CO2 ekvivalenter 400 g/kWh) från inköpt el motsvarar en
elproduktion om 1700 MWh/år en minskning med 680 ton CO2.
Objekt under utredning
Ett antal investeringsobjekt är under utredning vad gäller omfattning och innehåll.
Behovet är identifierat och inriktningen är att modernisering av lokaler ska ske.
Förstudie och planeringsfas ska dock genomföras innan slutlig investeringskalkyl kan
upprättas. Kompletta förstudier inklusive investeringskalkyler eller delrapporteringar
för objekt med flerårig tidshorisont ska redovisas till regionstyrelsen under 2019.
Följande investeringsobjekt omfattas:


Ny dialysavdelning på USÖ



HS Om- och tillbyggnad Lillån VC



HS Nya lokaler för Neonatalvård och Kvinnosjukvård



RS Omdisponering verksamhetslokaler Museet



RU Fellingsbro Folkhögskola, Ny byggnad av aula mm

Radetiketter
5. Regionstyrelsen, externa hyresgäster
RS ext hyr Tillbyggnad Campus vån.4 + hörsal (slutkostnad inkl. index)

Total investering
118,0
118,0

Beslut 2018
82,0
82,0

20192023
36,0
36,0

2019 2020 2021 2022 202336,0
36,0

Regionstyrelsen externa hyresgäster
Objekt: Tillbyggnad Campus vån.4 och hörsal
Regionorganisationen har byggt lokaler för utbildning och forskning på läkarlinjen
som drivs av Örebro universitet. Dessa färdigställdes 2014 genom en nybyggnation
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vid universitetssjukhuset som kallas Campus USÖ. Nu finns önskemål från
universitetet att utöka dessa lokaler varför en tillbyggnad planeras.
14.2.7 MT-investeringar
Medicintekniska investeringar har prioriterats inom den ram som angivits och uppgår
till 152 miljoner kronor för 2019. Av detta belopp avser 10 miljoner kronor
investeringar inom forskningsverksamhet, som finansieras med ALF-medel.
Medicintekniska investeringar (mnkr)
Område medicin och rehab
Område opererande och onkologi
Linjäraccelerator, Onk klin
Efterladdningsutrustningar, Onk klin
Anestesi apparater, ANIVA-klin
Område thorax, kärl och diagnostik
GC-MS-MS, Laboratoriemedicinska klin
Uppgradering magnetkamera, Röntgenklinik
Uppgradering magnetkamera, Röntgenklin
Digital röntgenutrustning, Röntgenklin
Anestesi apparater, Kärl-Thoraxklin
Närsjukvårdsomr. Norr
Ambulanser, Akutklin
Närsjukvårdsomr. Söder
Närsjukvårdsomr. Väster
Närsjukvårdsomr. Örebro
Ambulanser
Område forskning och utveckling
Område habilitering och hjälpmedel
Område Psykiatri
Övrigt Hälso och sjukvården gemensamt
Utrustning H-huset inkl Akutröntgen
Folktandvården, totalt
Investeringar finansierade av ALF-medel
Summa totalt

>2,5 mnkr

totalt
1,4
38,3

17,0
5,6
10,5
25,1
2,8
5,5
5,5
4,0
3,6
5,1
3,8
0,1
2,9
3,9
3,8
0,6
1,8
0,0
53,0
48,0
9,8
10,0
152,0

Beskrivning av planerade MT-investeringar större än 2,5 miljoner kronor
Objekt: Linjäraccelerator, Onkologiska kliniken, område opererande och onkologi
Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Den nya
utrustningen ger bl. a. snabbare behandlingar.
Investeringsutgift: Investeringen uppgår till totalt ca 26,0 mnkr, varav
utrustningsinvesteringen utgör 25,0 mnkr fördelat mellan 2018 (8,0 mnkr) och 2019
(17,0 mnkr) och preliminära uppskattade byggåtgärder 1,0 mnkr fördelade 2018 (0,5
mnkr) och 2019 (0,5 mnkr).

Objekt: Efterladdningsutrustningar (HDR) för brachyterapi, Onkologiska kliniken,
område opererande och onkologi
Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.
Utrustningarna används vid strålbehandling av främst prostatacancer och
livmoderhalscancer, men också övriga gynonkologiska behandlingar, hudcancer,
bröstcancer och interstitiella implantationer.
Investeringsutgift: Investeringen uppgår till totalt ca 11,3 mnkr fördelat mellan 2018

Region Örebro län

Verksamhetsplan med budget 2019 och planeringsförutsättningar 2020-2021

105 (110)

(5,6 mnkr) och 2019 (5,6 mnkr).

Objekt: Anestesiapparater, ANIVA-kliniken, område opererande och onkologi
Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Avsedd
för att ge anestesi till patienter vid operationer, placering, Örebro, Karlskoga och
Lindesberg.
Investeringsutgift: Investeringen uppgår till totalt ca 21,0 mnkr fördelat mellan 2019
(10,5 mnkr) och 2020 (10,5 mnkr).

Objekt: GC-MS-MS, Arbets- och miljömedicinska kliniken, område thorax, kärl och
diagnostik
Utrustning för analys av hormonstörande och cancerframkallande ämnen.
Investeringen är en verksamhetsanpassning för att kunna bredda analysområdet.
Investeringsutgift: Investeringen uppgår till totalt ca 2,8 mnkr 2019.

Objekt: Uppgradering magnetkamera, Röntgenkliniken, Placering Karlskoga,
område thorax, kärl och diagnostik
Uppgradering 1.5 T magnetkamera för att förlänga livslängden av utrustningen.
Uppgraderingen medför kortare undersökningstider och möjlighet till snabbare
sekvenser.
Investeringsutgift: Investeringen uppgår till totalt ca 8,5 mnkr, varav
utrustningsinvesteringen utgör 5,5 mnkr och preliminära uppskattade byggåtgärder
3,0 mnkr.

Objekt: Uppgradering magnetkamera, Röntgenkliniken, Placering Lindesberg,
område thorax, kärl och diagnostik
Uppgradering 1.5 T magnetkamera för att förlänga livslängden av utrustningen.
Uppgraderingen medför kortare undersökningstider och möjlighet till snabbare
sekvenser.
Investeringsutgift: Investeringen uppgår till totalt ca 8,5 mnkr, varav
utrustningsinvesteringen utgör 5,5 mnkr och preliminära uppskattade byggåtgärder
3,0 mnkr 2019.

Objekt: Digital röntgenutrustning, Röntgenkliniken, område thorax, kärl och
diagnostik, Placering Karlskoga
Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Ny
utrustning ger bl.a. bättre bildkvalitet, lägre stråldos och bättre ergonomi.
Investeringsutgift: Investeringen uppgår till totalt ca 7,5 mnkr, varav
utrustningsinvesteringen utgör 4,0 mnkr och preliminära uppskattade byggåtgärder
3,5 mnkr 2019.

Objekt: Anestesiapparater, Kärl-thoraxkliniken, område thorax, kärl och diagnostik
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Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Avsedd
för att ge anestesi till patienter vid operationer.
Investeringsutgift: Investeringen uppgår till totalt ca 3,6 mnkr 2019.

Objekt: Ambulanser, Akutkliniken, närsjukvårdsområde Norr och Örebro
Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.
Regelbundet utbyte av akutambulanser sker enligt ersättningsplan. Ersättningsplanen
är utformad för att uppnå bästa möjliga balans mellan ekonomi och medicinsk
säkerhet.
Investeringsutgift: Fyra stycken ersätter äldre ambulanser under 2019 till en kostnad
av 7,6 mnkr. Två till Lindesbergs, kostnad på 3,8 mnkr och två till Örebro, kostnad
3,8 mnkr.
Objekt: Medicinteknisk utrustning till H-huset, inkl Akutröntgen, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen gemensamt
Detta avser andra investeringen för MT-utrustning till nya Högspecialisthuset.
Investeringsutgift: Investeringen för medicinteknisk utrustning uppgår till totalt ca
260,0 mnkr, fördelat mellan 2,5 mnkr 2018, 48,0 mnkr 2019 och resterande 2020,
2021och 2022.

Objekt: Dentala unitar och Sterilutrustning, Folktandvården
Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd.
Investeringsutgift: Investeringen uppgår till totalt 9,8 mnkr inkl moms 2019.
14.2.8 IT-investeringar
Bedömt investeringsbehov för IT 2019 uppgår till 75,3 miljoner kronor, varav nytt
vårdinformationssystem 10 miljoner kronor och övriga IT-investeringar 65,3 miljoner
kronor. Upphandlingen av nytt vårdinformationsstöd pågår och avtalet förväntas
kunna tecknas vid årsskiftet 2018-2019. Den pågående upphandlingen är utformad så
att avtalskostnaden kommer att behandlas som en tillgång och skrivas av över
avtalstiden. Första betalning sker vid tecknandet av avtalet. Det som tidigare avsatts
för driftkostnader för nytt vårdinformationssystem har tagits bort ur resultatbudgeten
och ersätts för 2019 med investeringsbelopp. Från 2021 kommer nya driftkostnader
att uppstå till följd av införandet, vilka finns inräknade i resultatkalkylen
14.2.9 Övriga investeringar
Byggnadsansluten utrustning
I samband med projektering av fastighetsinvesteringar tas belopp fram för sådan
utrustning som inte redovisningsmässigt hänförs till byggnad utan som inventarier.
För varje projekt som tagits upp i budget för fastighetsinvesteringar har belopp för
byggnadsansluten utrustning tagits fram. Summan av dessa investeringar uppgår för
2019 till 30,8 miljoner kronor, varav H-huset utgör 20 miljoner kronor.
Teknisk utrustning
I denna investeringsgrupp ingår t ex låssystem, passersystem, kraft- och styrsystem på
operationssalar, patientsignalanläggningar. Totalt beräknas 17,8 miljoner kronor åtgå
för investeringar i övrig teknisk utrustning för 2019.

Region Örebro län

Verksamhetsplan med budget 2019 och planeringsförutsättningar 2020-2021

107 (110)

Övriga inventarier
Övriga inventarier exklusive byggnadsansluten utrustning uppgår till totalt 72,6 varav
inventarier till H-huset är 25,7 kronor. Investeringarna avser främst möbler och annan
utrustning.
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14.3 Bilaga 3: Direktiv 2019 för Region Örebro läns
majoritetsägda bolag
Enligt bolagspolicy för Region Örebro läns bolag, beslutad av regionfullmäktige
25 september 2018, fastställer regionfullmäktige årliga direktiv till de majoritetsägda
bolagen som en del i beslutet om regionens budget och flerårsplan. Direktiven för
bolagen anger mål, inriktning och resultatkrav för bolagets verksamhet.
Region Örebro läns förvaltnings AB
Mål och inriktning
Bolaget ska uppnå mål enligt beslutat ägardirektiv.
Resultatkrav
Bolagskoncernens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande
av kommunala principer. Moderbolaget ska finansiera sin verksamhet genom i form
av koncernbidrag från dotterbolagen. Bolagskoncernen ska 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 2019 generera en utdelning på 12 miljoner kronor till ägaren.
Länsgården Fastigheter AB
Mål och inriktning
Bolaget ska följa beslutad bolagsordning och ägardirektiv. Länsgården Fastigheter
AB ges i uppdrag att utreda förutsättningar för nedanstående byggnadsprojekt samt ta
fram ett underlag som omfattar ägda fastigheter som inte ingår i vård- och
omsorgsuppdraget i syfte att öka fokuseringen på grunduppdraget samt frigöra kapital
för kommande investeringar.
Bakgrund
Örebro län har de sista 20 åren växt befolkningsmässigt med mer än 20 000 invånare,
varav Örebro kommun med över 15 000 invånare. Befolkningsprognosen fram till år
2030 visar en ytterligare befolkningsökning med 35 000 invånare. Inom denna period
beräknas antalet 80 år och äldre öka med 60 procent från idag 16 000 till 25 000
personer.
En kartläggning av befintliga lokaler för vårdcentraler visar att vissa är otillräckliga,
vilket skapar ineffektivt arbete och arbetsmiljöproblematik. Lokalplanering för
vårdcentralerna är komplicerad med många perspektiv – ökande antal listade
patienter, nya arbetssätt och ny teknik.
Skebäcks vårdcentral har i många år varit aktuell för ombyggnad/nybyggnad på
grund av trångboddhet. Delar av verksamheten är för tillfället förlagd i baracker, på
den intilliggande parkeringen, med ett tillfälligt bygglov som löper ut år 2022.
Skebäcks vårdcentral är hopbyggd med Skebäcksgården, vilket är ett vård- och
omsorgsboende med 55 boendeplatser som Örebro kommun driver. Kommunen har
sedan en tid tillbaka framfört att de gärna vill utöka antal platser i vård- och
omsorgsboendet till det dubbla genom utbyggnad av Skebäcksgården. Hela
fastigheten ägs av Länsgården. En förstudie har påbörjats och finns en plan för att
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bygga en ny vårdcentral på nuvarande parkeringsyta samt att bygga ytterligare vårdoch omsorgsboendeplatser där nuvarande vårdcentral är placerad. Förslaget innebär
att alla verksamheter på området skulle kunna vara kvar i sina befintliga lokaler under
byggnationen och man undviker evakueringar. Projektet delas in i etapper, där en ny
vårdcentral är prioriterad i den första etappen. Byggnaden kan också innehålla ett
parkeringsgarage, handel (till exempel apotek, kiosk etcetera) samt bostäder för äldre,
i en våning ovanpå vårdcentralen. Etapp 1 är preliminärt kostnadsberäknat till
340 miljoner kronor.
Olaus Petri vårdcentral har tidigare varit föremål för ny-/ombyggnadsutredning, den
senaste år 2015. Antalet listade personer på Olaus Petri vårdcentral ökar kontinuerligt
och är nu den vårdcentral i Örebro som har flest antal listade personer. Lokalerna är
för små för att kunna bedriva en effektiv och modern hälso- och sjukvård. Fastigheten
ägs av Länsgården.
I Nora har en avsiktsförklaring tecknats mellan Nora kommun, Region Örebro län
och Länsgården Fastigheter AB med syfte att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende
i anslutning till vårdcentralen.
Vårdcentralen är trångbodd och lokaljusteringar behöver ske för att kunna arbeta på
ett effektivare sätt. Förutsättningar för att genomföra förbättrade fysiska
förutsättningar kan skapas i samband med byggnation av ett nytt vård- och
omsorgsboende. Fastigheten ägs av Region Örebro län.
Resultatkrav
Bolagets verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder med beaktande av
kommunala principer. Bolaget ska 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 ska, i samråd med dess styrelse, årligen prövas och fastställas av styrelsen för
Region Örebro läns förvaltnings AB med utgångspunkt från bolagets
konsolideringsbehov
Länsteatern i Örebro AB
Mål, inriktning och resultatkrav
Bolaget ska uppnå mål och ekonomiskt resultat enligt beslutat ägardirektiv.
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