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MED BUDGET 2022
och planeringsförutsättningar för 2023–2024

1

2

Innehåll
4		

Förord

5		

Vision, värdegrund och uppdrag

6

Organisation

8

Verksamhetsplan med budget

10		

Omvärldsanalys

11		

Regional utvecklingsstrategi

12

Hållbar utveckling

14		

Perspektiv: Invånare

15		

Hälso- och sjukvård

20		

Forskning och utbildning

22

Tandvård

24

Regional utveckling – regional tillväxt, kultur och samhällsbyggnad

30		

Digitalisering

32		

Perspektiv: Process

33

Kvalitet och utveckling

34

Digitalisering

35

Hållbar utveckling		

36

Regional utvecklingsstrategi

37

Storregionalt och internationellt samarbete

38		

Perspektiv: Resurser

39

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

42		

Ekonomi

48		

Bilagor

49

Budget 2022 samt plan 2023–2024

53

Investeringsbudget

62

Direktiv 2022 för Region Örebro läns majoritetsägda bolag

och samhälle

3

FÖRORD

Förord
Tillsammans skapar vi ett bättre liv. Vår gemensamma
vision har aldrig känts mer angelägen och meningsfull än
vad den gör just nu. Vårt län och vår organisation har varit
hårt drabbade av pandemin och det förändrade läget i
omvärlden. Med nya erfarenheter och lärdomar möter vi
en delvis ny framtid. Många av våra utmaningar är faktiskt
samma som innan pandemin.
För att möta framtiden har pandemin snabbat på viktig
utveckling inom många områden. Digitaliseringen har på
kort tid tagit enorma kliv framåt. Ett exempel är vårt arbete
med ”digitalt först” som innebär bland annat att digitala
tjänster ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval till kontakter med Region Örebro län. På mindre
än två år har medarbetare utvecklat en digital kompetens
som utan pandemin hade tagit mycket längre tid att lära sig.
Förutom att digitaliseringen har sparat resurser så har de
nya digitala verktygen skapat bättre förutsättningar för
arbete och kommunikation för såväl medarbetare i
Region Örebro län som för invånarna.
Under 2020 och 2021 testades Region Örebro län hårt med
snabbt förändrade förutsättningar och med ett uppdrag som
aldrig varit tydligare. Vi ska finnas där varje dag för länets
invånare och de ska kunna lita på att vi gör vårt bästa för
att rädda liv och driva länets regionala utveckling framåt.
Detta gör vi genom att samarbeta. Det har varit en absolut
nyckelfaktor att vi lyfter varandra och samverkar över
gränser trots det ansträngda läget. Det är vår förmåga till
4
samarbete som ger kraft att tillsammans skapa ett bättre
liv.
Vi är lärande, utforskar möjligheter och förbättras ständigt
på ett hållbart sätt med invånaren i fokus och det skapar
utveckling i vår organisation och i vårt län. I vårt dagliga
arbete ska vi hålla hög kvalitet, ge tillit och skapa utrymme
för det professionella omdömet. All kontakt med oss ska
bidra till ett bättre liv för invånare, kollegor och besökare i
Örebro län.

För budget 2022 är vi glada och stolta över att vi fortsätter
de stora satsningarna från 2021. Inför 2021 satsade vi
330 miljoner kronor med tydligt fokus på utvecklingen av
hälso- och sjukvården och för våra medarbetare. Det är
resurser som har gett mer i lönekuvertet för många men
också ökat kapaciteten för att kunna jobba med den
uppskjutna vården. För 2022 skjuter vi till ytterligare
49,5 miljoner kronor för politiska prioriteringar varav
40 miljoner går till hälso- och sjukvården.
De särskilda satsningarna på hälso- och sjukvården under
2022 kommer bland annat att fokusera på den akuta
närsjukvården och närsjukvårdens arbete med psykisk
ohälsa. Det är viktiga extra satsningar på att förstärka
vården kring utsatta patientgrupper. Vi fortsätter att satsa
på att förstärka första linjen för barn och unga som lider av
psykisk ohälsa. Vi ska utveckla vården kring nyfödda barn
och svårt sjuka barn som behöver vård i hemmet.
I budget 2022 tillför vi mer resurser för återstart och
omställning av jobb, utbildning och företagande i Örebro
län. Inom området regional utveckling har det skett stora
förändringar av förutsättningar för såväl arbetsgivare som
arbetstagare. Med fortsatta riktade insatser och stöd kan
vi ge länet bra förutsättningar för att komma starkare ur
pandemin.
Nya förutsättningar har påverkat resmönstret kraftigt och
inför 2022 kommer vi att arbeta med att få tillbaka
resenärer till kollektivtrafiken. Hemarbete kommer med
all säkerhet vara en del av framtidens arbetsplats och det
kommer att påverka hur människor reser i länet. Därför
satsar vi fyra miljoner kronor för att kunna möta det nya
behovet och arbeta långsiktigt med att få nya och gamla
resenärer tillbaka till kollektivtrafiken.
Vi vill att hela Örebro län ska utvecklas och växa. Vi ska ha
ett län där invånarna känner trygghet, frihet och hopp inför
framtiden och det är tillsammans vi skapar ett bättre liv.

Örebro i juni 2021
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VISION,
VÄRDEGRUND
OCH UPPDRAG

Vision, värdegrund
och uppdrag
VISION
är Region Örebro läns vision.
Visionen uttrycker Region Örebro läns långsiktiga viljeinriktning. Det är en kortfattad ledstjärna som inspirerar 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.
Visionens sammanfattande betydelse
Region Örebro län bidrar 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.

VÄRDEGRUND
En ny gemensam värdegrund har beslutats vilket ger oss förbättrade möjligheter att skapa en gemensam organisationskultur med önskade beteenden som leder oss i riktningen
mot vår vision – Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Med stöd i värdegrunden kan vi erbjuda en god arbetsplats
för våra medarbetare, en effektiv verksamhet och ett bättre
liv för våra invånare. Implementeringen av värdegrunden
utgör en viktig del i arbetet med att förbättra styrningen och
ledningen av Region Örebro läns verksamheter. Värdegrunden ska ligga till grund för ett kontinuerligt arbete med
att vara en värderingsdriven organisation.
Region Örebro läns nya värdegrund lyder:

• Samarbete – Vi lyfter varandra och samverkar över
gränser. Det är vår förmåga till samarbete som ger kraft
att tillsammans skapa ett bättre liv.
• Utveckling – Vi är lärande, utforskar möjligheter och
förbättrar ständigt på hållbart sätt med invånaren i fokus.
• Professionalism – Vi håller hög kvalitet, ger tillit och
skapar utrymme för det professionella omdömet. All
kontakt med oss ska bidra till ett bättre liv för invånare,
kollegor och Örebro län.

UPPDRAG
På uppdrag av länsinvånarna verkar Region Örebro län för
att länet ska vara ett livskraftigt län för såväl boende som
besökare. Region Örebro läns ansvar är att på ett hållbart
sätt driva, utveckla och samordna arbetet inom hälso- och
sjukvård, forskning och utbildning, tandvård och kultur
samt inom regional tillväxt och samhällsbyggnad. Digitaliseringen ska vara ett kraftfullt verktyg i det arbetet. Det
regionala uppdraget omfattar också verksamhet inom
kollektivtrafik, företagshälsovård och tolkförmedling. Det
innebär även att vara huvudman för folkhögskolor och att
främja kommunal samverkan och intressebevakning.
Regionalt utvecklingsansvar
Region Örebro län har det regionala utvecklingsansvaret i
länet, vilket innefattar ansvar för det regionala tillväxtarbetet, utveckling inom kultur och civilsamhälle och för
planeringen av transportinfrastrukturen. Ansvaret är geografiskt 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, kulturaktörer, kommuner, civilsamhället, staten
inklusive Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro universitet
samt andra externa aktörer, till exempel angränsande
regioner, samt internationellt samarbete. 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.
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ORGANISATION

Organisation

DEN POLITISKA ORGANISATIONEN
Regionfullmäktige är Region Örebro läns högsta politiska
organ med direktvalda ledamöter som representerar länets
invånare. 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.
Regionfullmäktige väljer en valberedning för den löpande
mandatperioden. Valberedningen ska lägga fram förslag till
val av bland annat styrelse, nämnder och andra politiska
organ.
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 att ta fram styrande dokument, till exempel vision, policys och program.
Regionstyrelsen har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Vid utövandet av uppsiktsplikten får regionstyrelsen
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fatta beslut om uppdrag till nämnderna att redovisa hur
nämnderna avser göra för att hålla budget och nå mål beslutade av fullmäktige. Regionstyrelsen har också i uppdrag
att besluta i ärenden som berör flera nämnders ansvarsområden. Undantag från detta är att servicenämnden har i
uppdrag att fatta beslut i upphandlingsärenden, som berör
flera nämnders ansvarsområden. Om ärendet är av principiell betydelse är det dock regionstyrelsen som ska fatta beslut.
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 sjukvårdsnämnd, forsknings- och utbildningsnämnd, folktandvårdsnämnd, servicenämnd, samhällsbyggnadsnämnd, regional tillväxtnämnd och kulturnämnd.
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som regionfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. Detta inom de tilldelade ekonomiska ramarna. 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.

ORGANISATION

Det finns tre beredningar som är beredningsorgan till hälsooch sjukvårdsnämnden. Beredningarna har inte något
beslutsmandat, utöver budgeten för den egna verksamheten.
Det är beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering,
beredning för närsjukvård samt beredning 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 invånare och andra aktörer.

Region Örebro län har, i större eller mindre utsträckning,
inflytande som ägare och finansiär 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.

JURIDISKA PERSONER

• Stiftelsen Cesam centrum för samhällsarbete och
mobilisering
• Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond
• Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum
• Stiftelsen för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro
• Stiftelsen för stöd till kulturellt verksamma personer
i Örebro
• Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka
• Stiftelsen Nora Järnvägsmuseum och veteranjärnväg
• Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla
• Stiftelsen Örebro läns museum
• Varuförsörjningsnämnd

Region Örebro län är även engagerat genom ägarandelar
eller driftbidrag eller genom styrelserepresentation i följande
juridiska personer:
• Finsamförbunden i Örebro län
• Gammelkroppa Skogsskola
• Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
• Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
• Kommuninvest ekonomisk förening
• Landstingens ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
• LFF Service AB (Läkemedelsförsäkringen)
• Stiftelsen Activa
• Stiftelsen Bergslagsgårdar

För samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna
finns ett regionalt samverkansråd.
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VERKSAMHETSPLAN
MED BUDGET

Verksamhetsplan
med budget
REGION ÖREBRO LÄNS
ÖVERGRIPANDE STYRDOKUMENT
Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget är Region
Örebro läns övergripande styrdokument. Det syftar till att
utveckla Region Örebro läns verksamheter för att tillgodose
invånarnas och samhällets behov på bästa sätt. I verksamhetsplanen anges mål, inriktningar och ambitioner. De fastställda målen och uppföljningen av dessa är en viktig del
i Region Örebro läns verksamhets- och ekonomistyrning
samt kvalitetsutveckling. Målen styr och anger förutsättningar för hur nämnderna ska planera sin verksamhet.
Verksamhetsplanen omfattar inriktningar och mål för såväl
Region Örebro läns verksamheter som inom det regionala
utvecklingsansvaret.

Region Örebro läns arbetssätt, metoder och processer för
att målen i perspektivet invånare och samhälle ska kunna
uppfyllas. Perspektivet resurs beskriver hur medarbetarnas
kompetenser tas tillvara och utvecklas inom ramen för en
hälsofrämjande, jämställd och jämlik arbetsplats. Perspektivet resurs innehåller också hur Region Örebro län genom
ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar ska
hushålla med tillgängliga resurser för att skapa en ekonomi
som ger handlingsfrihet. Region Örebro läns serviceverksamheter bidrar till att regionens verksamheter kan uppfylla
målsättningar inom de olika perspektiven.

Region Örebro läns vision ”Tillsammans skapar vi ett bättre
liv” och värdegrunden är utgångspunkten för all verksamhet
inom Region Örebro län. I verksamhetsplanen beaktas
också andra regionövergripande styrdokument, till exempel
Program för hållbar utveckling och Regional utvecklingsstrategi. Omvärldsrapporten med trender och hur dessa
påverkar verksamhetens förutsättningar, med frågeställningar och var Region Örebro län ska rikta blicken, är en del
i verksamhetsplanen. För hälso- och sjukvården har också
hänsyn tagits till Målbild för hälso- och sjukvård i Örebro
län år 2030 samt det omställningsarbete som pågår till nära
vård. Dessa förutsättningar gäller även för regionstyrelsen
och nämnderna i deras respektive verksamhetsplaner.
Regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget ska
harmoniera med den politiska organisationen och dess
nämndstruktur. Regionfullmäktiges verksamhetsplan är på
övergripande nivå utifrån invånar- och samhällsperspektiv.
Nämndernas ansvar är att konkretisera vad som ska åstadkommas och hur det ska genomföras för att uppnå regionfullmäktiges mål, inriktningar och ambitioner. För att
tydliggöra denna konkretisering innehåller verksamhetsplanen en struktur med perspektiv och fördelning av
effektmål och strategier.
Perspektiven är invånare och samhälle, process och resurs
och de är alla viktiga för att styra mot visionen. Perspektivet
invånare och samhälle beskriver de viktigaste målsättningarna för Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas
och samhällets behov ska tillgodoses på bästa sätt. Det
beskriver även hur Örebro läns utvecklingsförutsättningar
ska tas tillvara. Perspektivet process beskriver strategier för
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Regionfullmäktige fastställer effektmål inom perspektiven
som ska visa vilken effekt som Region Örebro läns nämnder
och verksamheter förväntas bidra med till nytta för invånarna och samhället. Effektmålen är långsiktiga, en mandatperiod eller längre. Kopplat till målen finns indikatorer, för
att bedöma måluppfyllelsen, som kan vara kvantitativa eller
kvalitativa. Det finns också strategier som ska beskriva ett
långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur målen ska
uppnås.
Målen med indikatorer och strategier ska vara utgångspunkt
för verksamhetsplaner och löpa som en röd tråd hela vägen
fram till den enskilda medarbetaren. Regionstyrelsen och
nämnderna tilldelas ansvar där det framgår vilka effektmål
och strategier som tillhör regionstyrelsen och respektive
nämnd. Det finns som bilaga till verksamhetsplanen.

VERKSAMHETSPLAN
MED BUDGET

NÄMNDERNAS VERKSAMHETSPLANER

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

Regionstyrelsen och nämnderna har ansvar att ta fram en
egen verksamhetsplan utifrån regionfullmäktiges verksamhetsplan samt en internkontrollplan. Regionstyrelsen och
nämnderna har tilldelats effektmål och strategier som
fullmäktige har beslutat. Nämnderna ska konkretisera vad
som ska åstadkommas och hur, för att uppnå effektmålen
och svara mot strategierna. Detta görs genom nämndernas
mål med indikatorer eller uppdrag.

Uppföljning och utvärdering har tre huvudsyften:
• Att ge en mångdimensionell bild av verksamhetens
resultat i förhållande till fastställda mål.
• Att värdera hur styrande riktlinjer och rutiner efterlevs i
verksamheten.
• Att vara kunskaps- och beslutsunderlag inför förbättringsarbete och fortsatt planering.
Den röda tråden löper från regionfullmäktiges verksamhetsplan med budget med effektmål till nämnder och vidare till
förvaltningar, verksamheter och ytterst till medarbetare där
målen genomförs. Här vänder planerings- och uppföljningsprocessen och den röda tråden kan följas från mötet mellan
invånare och organisation, via verksamhet, förvaltning till
nämnd, regionstyrelsen och ytterst regionfullmäktige.
Uppföljning sker på alla nivåer i verksamheten; från enkla
dagliga 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 mål med indikatorer,
uppdrag och strategier samt internkontrollplan görs i
delårsrapport och verksamhetsberättelse 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 delårsrapport och årsredovisning inklusive bokslut.
Vid bedömning av måluppfyllelse av regionfullmäktiges
effektmål beaktas utfall för aktuella indikatorer samt
nämndernas mål, uppdrag, aktiviteter och resultat kopplade
till det aktuella målet.

Regionstyrelsen och nämnderna ska säkerställa att verksamheten fullgör sina uppgifter och uppnår beslutade mål samt
att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.
Regionstyrelsen och nämnderna 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 att vara konfidentiell,
riktig, tillgänglig och spårbar.
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OMVÄRLDSANALYS

Omvärldsanalys
INLEDNING
Region Örebro läns Omvärldsrapport 2021 ger en samlad
bild och en ökad medvetenhet om vad som händer i omvärlden och hur det påverkar Region Örebro läns verksamheter. Utifrån omvärlden, det vill säga det som sker utanför
Region Örebro läns organisation, ska Region Örebro läns
verksamheter ta ställning till och agera på det som är viktigt
för organisationen.
Pandemin med coronaviruset och sjukdomen covid-19 har
vänt upp och ned på mycket av det som tidigare tagits för
givet. Den har både bromsat och accelererat förändringar
som redan var på gång, där ett exempel på det senare är
digitaliseringen. Den förutsägbara framtidshorisonten har
radikalt minskat. Även om det nu ser ut som att vaccinet
kan lösa den akuta hälsokrisen ligger fortfarande mycket av
pandemins effekter framför oss.
Den stora frågan är vad som kommer att bestå och vad som
kommer att återgå, eller annorlunda uttryckt, vad blir en
parentes respektive ett paradigmskifte? Därför är det av
extra vikt att vara vaksam på förändringar och inte vara låst
i antaganden.

OMVÄRLDSTRENDER
Kraften i pandemin synliggörs genom att den på kort tid
satt djupa avtryck på megatrenderna som utgör de mest
stabila och långsiktiga trenderna.
Globalisering
Pandemin har inneburit en förflyttning från globalt till
lokalt, så väl privat och politiskt som kommersiellt. Gränser
har stängts, tjänsteresor ersatts med distansmöten och internationella samarbeten har ifrågasatts. Självförsörjningsgrad
och närhetsprincip har hamnat i fokus.
Demografiska förändringar
Folkökningen i Sverige har under år 2020 varit den lägsta
på många år. Den låga folkökningen beror framför allt på
en minskning av invandringen. Migrationen har hindrats
globalt till Sverige på grund av restriktioner och andra
resehinder runt om i världen. Från tidigare kriser är erfarenheten att förloppet kan påverka födelsetalen. Hittills finns
dock inga signaler om en annalkande babyboom.
Urbanisering
En stor förskjutning av ekonomiska aktiviteter har skett från
innerstäder och centralorter till städernas ytterområden eller
landsbygden på grund av ökat distansarbete. Konsumtion,
hobbys och underhållning sker numera hemifrån eller i nära
anslutning till hemmet. I takt med att det blivit en vana att
arbeta hemifrån har en insikt infunnit sig att det kanske inte
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är nödvändigt att vara på kontoret varje dag.
Många arbetsgivare har börjat fundera över hur och var
framtidens arbete ska bedrivas. Det finns tendenser till
trendbrott, som kan komma att rita om den ekonomiska
geografin i grunden. Tillgången till arbete inom pendlingsavstånd påverkar normalt bostadsmarknaden. När relationen
mellan bostad och arbetsplats förändras påverkas även
stad- och landperspektivet. Det kommer också att påverka
behovet av välfärdstjänster.
Digitalisering och teknisk utveckling
Den digitala omställningen har snabbspolat med anledning
av pandemin. Många organisationer vittnar om att de drivit
igenom förändringar som under normala omständigheter
tar år. Stora kliv har tagits i digitala beteenden och många
nya internetanvändare har tillkommit, framför allt bland de
äldre.
E-hälsa har utvecklats snabbt. Antalet digitala vårdmöten
har ökat kraftigt och andra digitala tjänster har införts av
allt fler. Rådgivning online har förstärkts och självskattningstjänster har lanserats. Allt fler patienter med kroniska
sjukdomar kan själva följa upp värden med stöd av digital
teknik hemifrån.
Bandbredd är på väg att bli den mesta vitala frågan för
individer, samhället och i arbetslivet. 5G-utbyggnaden är
möjliggöraren.
Hållbarhetsfokus
Den så kallade Earth Overshoot Day (dagen då människans
ekologiska fotavtryck överskrider jordens årliga kapacitet)
har flyttat fram tre veckor enligt beräkningar från Global
Footprint Network. Men pandemin har också inneburit
(av hygienskäl) en förändring i beteenden och arbetssätt
som medfört en kraftig ökning av engångsartiklar och
engångsmaterial.
Cirkulär ekonomi har tagit fart i bredare kretsar och många
menar att det nu finns ett möjlighetsfönster för grön
omställning som också leder till bättre livskvalitet.
Övriga trender
I Omvärldsrapport 2021 redovisas också andra trender som
är relevanta för Region Örebro län. Trenderna innehåller
frågeställningar och var Region Örebro län ska rikta blicken.
Det framgår också om trenderna hittills har förstärkts eller
försvagats under pandemin och hur säkert eller osäkert detta
är under de kommande tolv månaderna. Trenderna har
beaktats i arbetet med verksamhetsplanen och ska ytterligare
konkretiseras i nämndernas verksamhetsplaner.

REGIONAL
UTVECKLINGSSTRATEGI

Regional
utvecklingsstrategi
EN ATTRAKTIV OCH PULSERANDE
REGION FÖR ALLA
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) – Tillväxt och
hållbar utveckling i Örebro län 2018–2030 – är en gemensam vägvisare för att uppnå Örebro läns vision om en
attraktiv och pulserande region för alla. Den beskriver hur
Region Örebro län, tillsammans med kommuner, näringsliv,
kulturaktörer, myndigheter, universitet och civilsamhälle,
vill utveckla länet mot social, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet.
RUS 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.

STARK KONKURRENSKRAFT,
HÖG OCH JÄMLIK LIVSKVALITET
SAMT GOD RESURSEFFEKTIVITET
RUS 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 den regionala utvecklingsstrategins 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.
Arbete pågår med revidering av den regionala utvecklingsstrategin som kommer att beslutas i början av år 2022.

ÖREBROREGIONEN – SVERIGES HJÄRTA En attraktiv och pulserande region för alla
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HÅLLBAR
UTVECKLING

Hållbar utveckling
ANSVARSFULL AKTÖR MED AMBITIONER
INOM HÅLLBARHETSOMRÅDET
Region Örebro län ska vara en ansvarsfull aktör med höga
ambitioner inom hållbarhetsområdet. För Region Örebro
län innebär hållbar utveckling att välfärd och livskvalitet
skapas utan att kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov äventyras. För att uppnå detta behövs
ett arbetssätt som skapar ömsesidigt värde och goda synergieffekter för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – inte
ett perspektiv i taget, utan alla tre samtidigt. Region Örebro
län ska därför fortsätta synliggöra och utveckla hållbarhet i
organisationens styrning så att hållbarhet genomsyrar såväl
beslut som planering, genomförande och uppföljning.

Övergripande mål

HÅLLBARA VERKSAMHETER
Program för hållbar utveckling 2021–2025 strävar efter
att kraftfullt, samordnat och långsiktigt arbeta för att göra
Region Örebro läns verksamheter mer hållbara. Programmet
består av tre övergripande mål, vilka i sin tur delas in i
ett antal inriktningsmål som ska föra Region Örebro län
närmare de övergripande målen.
Programmet är också ett svar på hur Region Örebro län tar
sig an Agenda 2030 – FN:s 17 globala hållbarhetsmål och
andra nationella mål inom hälsa, miljö och ekonomi. I
arbetet med programmet har ambitionen varit att tydliggöra
kopplingen mellan de tre dimensionerna genom att integrera
dem med varandra i Region Örebro läns övergripande mål
samt att synliggöra de mål i Agenda 2030 med särskilt fokus
inom Region Örebro läns verksamheter under programperioden. Dessa visas under respektive mål i diagrammet.

Inriktningsmål

God hälsa och livsmiljö

• Goda levnadsvanor.
• Mat och måltider som främjar hälsa och har liten
		klimatpåverkan.
• Hälsofrämjade inom- och utomhusmiljöer.
• Minimal negativ effekt från kemikalier och läkemedel.
• Resurseffektiva resor och transporter som drivs med
		 förnybara drivmedel.

Jämlik och jämställt

• Insatser som minskar ojämlikhet i hälsa.
• Bemötande som stödjer och inkluderar.
• Tillgänglig, normmedveten och inkluderande
		kommunikation.
• Nolltolerans mot våld.
• Delaktighet och inflytande för barn och unga.
• Attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande, jämlika och
		 jämställda arbetsplatser som bidrar till en långsiktig
		kompetensförsörjning.

Ansvarsfull resursanvändning

•
•
•
		
•
•
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Sociala och ekologiska krav vid upphandling.
Förnybar energi och energieffektivisering.
Minimerad materialförbrukning, minskade avfallsmängder och robusta materialflöden.
Socialt och miljömässigt hållbara finanser.
Tillgänglig och inkluderande digitalisering med låg
klimat- och miljöpåverkan.

HÅLLBAR
UTVECKLING

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET
Demokrati och delaktighet är viktiga frågor i det långsiktiga
arbetet med att skapa ett hållbart samhälle och förutsättningar för en god folkhälsa. Agenda 2030 bygger på tanken
att alla ska med. Region Örebro län är en viktig aktör i
att skapa goda förutsättningar och leder och samordnar
Demokratinätverket i Örebro län. Demokratiarbetet knyter
an till regional utveckling och dess fokus på social sammanhållning, jämlik och jämställd hälsa, samt kultur som en
mänsklig rättighet.

Arbetet med Demokratinätverket är ett sammanhållande
nav i denna grundläggande hållbarhetsdimension. Fokus i
detta arbete är att:
• Bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor
som handlar om de förtroendevaldas förutsättningar att
utöva sina uppdrag.
• Verka för att utveckla medborgardialoger och fullmäktiges arbetsformer.

13

Perspektiv:

Invånare
och samhälle
Perspektivet invånare och samhälle beskriver inriktningar, ambitioner och de viktigaste
målsättningarna för Region Örebro läns verksamheter för att invånarnas och samhällets
behov ska tillgodoses på bästa sätt. Det är huvudprocesserna hälso- och sjukvård, forskning
och utbildning, tandvård, regional tillväxt, kultur och samhällsbyggnad som har anknytning
till perspektivet. Digitalisering ska vara ett kraftfullt verktyg för att stödja huvudprocesserna.
Perspektivet beskriver också hur Örebro läns utvecklingsförutsättningar tas tillvara. Region
Örebro läns långsiktiga framgång beror på förmågan att skapa värde för dem som Region
Örebro län finns till för. Invånarnas och samhällets behov, krav och förväntningar är vägledande
för Region Örebro läns beslut och handlande.
Inom perspektivet invånare och samhälle finns mål som visar vilken effekt Region Örebro läns
verksamheter förväntas bidra med till nytta för invånare och samhälle. Det är effektmål som är
långsiktiga, en mandatperiod eller längre. Kopplat till målen finns indikatorer för att bedöma
måluppfyllelsen som kan vara kvantitativa eller kvalitativa.
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HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD

Hälso- och sjukvård
OMVÄRLDSTRENDER
Den globala pandemin, med coronaviruset och covid-19,
som slog till med full kraft under våren 2020 visar med stor
tydlighet hur sjukdomspanoramat och därmed även sjukvårdens förutsättningar kan förändras blixtsnabbt. Det visar
också på vikten av att både sjukvård och samhälle snabbt
kan ställa om till nya förutsättningar. Förmågan att styra
och agera i nuet har utvecklats och tagit stora kliv på kort
tid. Hälso- och sjukvårdens kapacitet har ställts på sin spets.
Mycket av den vård som kan vänta fick stå tillbaka för att
kunna bereda nödvändig vård åt sjuka patienter i covid-19.
Detta ledde till en förändrad vårdsituation som i kombination med ett ändrat sökmönster där patienter avvaktat
med att söka sjukvård resulterat i ett uppdämt behov av
uppskjuten vård. Den måste prioriteras under år 2022 och
framåt. Samtidigt har utvecklingen drivits framåt mot en
mer nära vård med ett fördjupat samarbete mellan Region
Örebro län och kommunerna. Ökade krav på logistikkedjor
och beredskapslager har också aktualiserats.
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre kombinerat
med en relativt sett betydligt lägre ökning av de som är i
arbetsför ålder leder till att hälso- och sjukvården i kommunoch regionsektorn inte kommer att kunna anställa personal
i den utsträckning som det demografiska behovet medför.
I och med att fler lever längre är det allt fler som under lång
tid lever med kronisk sjukdom eller demens. Det finns ett
växande panorama av diffus sjuklighet där det är svårt att
ställa diagnos och där patienten i allt högre utsträckning
ställer sin egen diagnos. Det ställer nya krav på organisationen, till exempel med nya behandlingsmetoder. Allt fler
söker vård för psykisk ohälsa inom alla åldersgrupper som
också ställer mer krav på organisationen. Det sker en snabb
och kraftfull utveckling av medicinsk teknik och avancerade
behandlingsmetoder som gör att allt fler sjukdomar kan
behandlas. Utmaningen är att prioritera när möjligheterna
ökar snabbare än en pressad ekonomi, en ekonomi som
ytterligare förvärrats av pandemin.
För det framtida vårdbehovet, med bland annat uppskjuten
vård och ökning av andelen äldre, behöver fortsatt samverkan kring vården av de äldre ske med kommunerna.
Hälso- och sjukvården ska vara jämlik samtidigt som det
är en utmaning att resurserna ska räcka till att motverka
ökande hälsoklyftor.

HÄLSOFRÄMJANDE OCH
SJUKDOMSFÖREBYGGANDE
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
God hälsa är viktig för länets invånare. Hälso- och sjukvården i Örebro län ska främja hälsa, förebygga sjukdom
och ge god och patientsäker vård på lika villkor. Hälso- och

sjukvården behöver utvecklas så att länets invånare ges
förutsättningar att ta större ansvar för sin fysiska och psykiska hälsa. Vården ska erbjuda stöd och behandling för att
minska tobaksbruk, riskbruk av alkohol och drogmissbruk.
Det är av stor vikt att utveckla arbetet med fokus på barn
och ungdomar, exempelvis genom Maria ungdom Örebro
som vänder sig till ungdomar som har problem med alkohol
och droger. Otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma
matvanor är andra ohälsosamma levnadsvanor som bidrar
till den samlade sjukdomsbördan i Sverige, så som hjärtkärlsjukdom, cancer, diabetes typ 2 och även psykisk ohälsa.
Skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i samhället ökar.
Arbetet med att möta behov relaterade till den demografiska utvecklingen och psykisk ohälsa är därför prioriterat.
Hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar att arbeta med
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för riskgrupper och stödja individens förmåga att ta ansvar för sin
hälsa. För att lyckas, och för att kunna följa de nationella
riktlinjerna, krävs att medarbetare har kompetens inom
området, möjligheter att arbeta med frågorna och en tydlig
plattform för arbetet, genom levnadsvanemottagningar.
Arbetet med att utveckla vården så att behoven av hälsooch sjukvård hos äldre, patienter med sammansatta vårdbehov, kroniskt sjuka samt personer med funktionsnedsättning kan tillgodoses ska fortsätta. Detta ska bland annat ske
genom att vårdcentralerna bemannas och organiseras för att
bättre tillgodose olika målgruppernas behov, till exempel
genom äldremottagningar. Arbetet med att utveckla den
akuta närsjukvården måste fortsätta, genom förstärkt jourvårdcentralsverksamhet, utökad mobil verksamhet och
utvecklad sjukvård i patientens hem.
Samverkan mellan den regionala och den kommunala hälsooch sjukvården ska utvecklas och det medicinska stödet som
kommunerna fått under pandemin behöver bibehållas och
säkerställas. För att främja en god hälsa och förebygga ohälsa
kommer Region Örebro län att fortsätta utveckla samarbetet
med kommunernas olika verksamheter och civilsamhället.
Det gäller inte minst i arbetet för att fler unga ska klara sin
skolgång, för att främja psykisk hälsa och bryta ensamhet
och isolering bland äldre.

GOD, JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
All vård ska ges utifrån den enskilda individens behov, med
respekt för alla människors lika värde och genom ett
professionellt bemötande. Detta oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.
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HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD

Länets tre sjukhus – Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett
och Universitetssjukhuset Örebro – ska fortsätta utvecklas
för att kunna erbjuda befolkningen i länets olika delar en
nära vård, men också genom specialiserad vård för en större
del av befolkningen. Arbetet för att förlossningsverksamhet
ska bedrivas på både Universitetssjukhuset Örebro och
Karlskoga lasarett ska fortsätta.
I omställningen till en nära vård behöver länets primärvård
fortsätta att utvecklas i samverkan med länets kommuner
och den specialiserade vården.
Vården behöver samordnas bättre för de som har sina insatser från flera vårdgivare och verksamheter. Därför behöver
fler patienter få en individuell plan och en fast vårdkontakt
med ett samordningsansvar. På det sättet säkras kraven på
ett patientkontrakt, en gemensam överenskommelse mellan
patient och vårdgivare. För att öka kontinuiteten behöver
fler patienter få en fast läkarkontakt.
Våld i nära relationer, inte minst mäns våld mot kvinnor,
är ett samhällsproblem som har ökat allt mer det senaste
året. Arbetet mot våld i nära relationer fanns redan innan
pandemin, men behovet av fokus behövs för att stärka
arbetet ytterligare i skuggan av pandemin. Under året görs
en särskild satsning på att stärka vården för patienter som
utsatts för sexuella övergrepp. Region Örebro län fortsätter
arbetet enligt riktlinjer och enligt överenskommelse om
samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen i
Örebro län.
Den psykiatriska vården för barn och unga vuxna ska
utvecklas genom en förändrad och förstärkt första linje.

HÖGKVALITATIV OCH TILLGÄNGLIG
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Länets invånare ska få vård som håller hög kvalitet. Att ge
vård av hög kvalitet innebär att vård kan erbjudas av rätt
kompetens vid rätt tillfälle, effektivt användande av gemensamma resurser och en kunskapsstyrd organisation med
fokus på patientsäkerhet. Universitetssjukhuset Örebro är
ett av landets sju sjukhus för högspecialiserad vård. Den
högspecialiserade vården bidrar till Region Örebro läns
utveckling och attraktivitet. Den stärker även förutsättningarna för att utveckla länets sjukvård på ett sätt som gynnar
länets egna invånare, invånarna i samverkansregionen
samt hälso- och sjukvården i stort. En nationell prioriteringsprocess pågår kring högspecialiserad vård. Hälso- och
sjukvården har en väl uppbyggd verksamhet kring flera av
de aktuella diagnoserna och ett starkt engagemang i dessa
frågor är avgörande för den högspecialiserade vårdens
utveckling i Region Örebro län.
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Tillgänglig vård handlar om patienternas möjligheter att nå
hälso- och sjukvården oavsett ålder, sjukdom eller personliga
förutsättningar. Tillgänglighet handlar om att vården ska ges
i rimlig tid och på rätt vårdnivå utifrån patientens behov.
Under pandemin har vård fått stå tillbaka för att kunna ge
nödvändig vård åt de mest sjuka patienterna med covid-19.
Under år 2022 och framåt är det därför en prioriterad
uppgift att arbeta med den vård som skjutits upp. Här
ställs resursoptimering och produktionsplanering på sin
spets. Det gäller även att ta tillvara de framsteg inom den
digitala utvecklingen och samarbetet med kommunerna
som gjorts under det senaste året. Region Örebro län deltar
aktivt i det nationella samarbetet där Inera har uppdraget,
att för regioner och kommuner ge förutsättningarna för en
sammanhållen digital informationsmiljö samt tillhandahålla plattformar och tjänster skapade för att stödja detta
ändamål. Inera i samarbete med regioner och kommuner
arbetar för patientens och invånarnas bästa. Det avser på en
övergripande gemensam nivå, sektorns behov av arkitektur,
plattformar och tjänster inom digitalisering. Samverkan
med länets kommuner ska också fortsätta och ytterligare
förstärkas. Pandemin har också, både för Region Örebro län
och nationellt, belyst betydelsen av att skyddsutrustning,
medicinskt material och läkemedel kan tillhandahållas
säkert och arbete pågår med detta.
God tillgänglighet handlar om balans mellan patienternas
behov och verksamhetens möjlighet att möta behoven. En
hög tillgänglighet innebär att alla former av patientmöten
ska fungera. Det omfattar allt från digitala möten, telefonrådgivning, akutbesök, planerade möten med hälso- och
sjukvårdens medarbetare till det akuta eller planerade
ingreppet. Genom att arbeta med vårdens processer över
organisatoriska gränser, ökar möjligheterna att minska icke
värdeskapande åtgärder.
Inom hälso- och sjukvården pågår ett omfattande arbete
med en organisationsöversyn. Detta arbete har inriktningen
att möjliggöra ett ökat och effektivare samutnyttjande av
de gemensamma resurserna inom hälso- och sjukvården
samt att ge en jämlik vård till alla länets invånare. Vid
förändringar av flödena i sjukvården är det viktigt att följa
pågående processer och att efter genomförande utvärdera
och genomföra nödvändiga korrigeringar. Inom ramen för
organisationsöversynen sker även utveckling av ledningsoch stabstöd. Syftet är bland annat att implementera
och säkerställa faktabaserad styrning som ska leda till ett
förbättrat beslutsstöd. En ny modell för produktions- och
kapacitetsstyrning blir ett viktigt bidrag och grundbult i
formandet av en strategi och handlingsplan för en långsiktigt hållbar verksamhet och ekonomi i balans.

HÄLSO- OCH
SJUKVÅRD

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 och säker
vård med nollvision för vårdskador. Det är därför viktigt
att verksamheterna arbetar systematiskt med kvalitets- och
utvecklingsarbete för att uppnå en god, jämlik och resurseffektiv vård. Det ska ske utifrån kunskapsstyrning vilket
inkluderar såväl standardiserade som personcentrerade
sammanhållna vårdförlopp. Ett fördjupat och tillitsfullt
samarbete mellan vårdens aktörer såväl internt inom hälsooch sjukvården som externt med andra regioner och mellan
Region Örebro län och kommunerna, är en förutsättning
för att uppnå en god och säker vård. Arbetet med syftet att
möjliggöra fler alternativa utförare ska fortsätta.

EFFEKTMÅL INOM
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

		 EFFEKTMÅL
1. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd
hälsa.
Indikatorer:
• Förbättrade patientrapporterade resultat i jämförelse
med tidigare mätningar.
• Tillsammans med patienten/individen ska levnadsvanor uppmärksammas och insatser på rätt nivå ska
erbjudas i ökad omfattning i jämförelse med
föregående år.
2. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig
hälso-och sjukvård.
Indikatorer:
• Uppfyllelse av vårdgarantin inkluderande den
förstärkta vårdgarantin.
• Fortsatt utveckling av den högspecialiserade vården.
• Fortsatt omställning till mer av nära vård.
• Goda medicinska resultat som uppnår eller överträffar fastställda målnivåer.
• Ökande andel samordnade insatser mellan Region
Örebro län, kommunerna och civilsamhället med
patient och närstående som medskapare i jämförelse med föregående år.
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Forskning
och utbildning
OMVÄRLDSTRENDER
Pandemin har även under år 2021 satt fokus på forskning,
utbildning och innovation och kommer oavsett pandemiutvecklingen att starkt påverka verksamheterna år 2022 .
Universitetens vårdutbildningar har ett fortsatt högt antal
sökande. Under år 2022 kommer detta sannolikt att påverka
Region Örebro läns utbildningsuppdrag och långsiktigt
säkra kompetensförsörjningen. Under år 2021 har också
den nya 6-åriga läkarutbildningen haft sin start vid Örebro
universitet. Påverkan under år 2022 på Region Örebro läns
verksamheter är begränsad men på några års sikt innebär
detta ett ökat åtagande för det kliniska utbildningsuppdraget.
I pandemins spår finns nya högprioriterade forskningsfält
främst för studier av långtidseffekter på både individhälsa
och folkhälsa post-covid-19. Även vaccinationsstudier är
nationellt sett prioriterade. En utmaning är att forskningsutmaningarna berör och omfattar dels sjukhusvården, dels
patienter som finns inom den nära vården och i samverkan
med kommunerna. Det är viktigt att prioritera forskning,
utbildning och innovation även när resurserna för detta
också behövs inom sjukvården.
Under år 2021 fastställs en regional Life science-strategi
kopplat till den nationella strategin. Vårdens och invånarnas
hälsodata i kombination med biomedicinska utvecklingen
ger nya möjligheter till innovation och större genombrott
för artificiell intelligens, AI. AI innebär möjligheter bland
annat i form av automation, och proaktiva arbetssätt och
analyser. Tillgång till både nationell samordnad och
regionalt baserade forskningsinfrastrukturer, både avseende
laborativa miljöer och datahantering, är också en viktig
faktor för att möjliggöra en god utveckling inom Life
science-området.

INTERNATIONELL FRAMGÅNGSRIK
KLINISK FORSKNING OCH INNOVATION
Region Örebro län bedriver internationellt framgångsrik
klinisk forskning och innovation för ledande och kunskapsdriven universitetssjukvård och regional samhällsutveckling.
Universitetssjukvård bedrivs inom hela bredden av Region
Örebro läns hälso- och sjukvård inklusive odontologi. Den
karaktäriseras av högkvalitativ hälso- och sjukvård, klinisk
forskning, utbildning, innovation och samverkan med
näringsliv, patienter och civilsamhället.
En forskande och utbildande verksamhet kommer invånarna
till godo genom att erbjuda evidensbaserad hälso- och sjukvård i utvecklingsfronten, bygga framtida evidens, utveckla
innovativa lösningar och utbilda framtida medarbetare.
Detta i samverkan med invånare, närstående, patienter och
civilsamhället genom att ta tillvara deras kunskaper, erfarenheter och vilja att delta i klinisk forskning och utbildning
som medskapare.
Region Örebro län samverkar med Örebro universitet i ett
region- och universitetsövergripande samverkansavtal som
avser både det regionala utvecklingsuppdraget och det
gemensamma universitetssjukvårdsuppdraget. Klinisk
forskning bedrivs till stor del på Universitetssjukhuset
Örebro men även i verksamheter på Lindesbergs lasarett
och Karlskoga lasarett samt på vårdcentraler. Inom den nära
vården sker också en samverkan med länets kommuner som
ska utvecklas ytterligare. Det finns två akademiska vård- och
omsorgsboenden, Trädgårdarna i Örebro och Akvarellen
i Kumla, som är exempel på samverkan mellan Region
Örebro län, Örebro universitet och länets kommuner. Från
att inledningsvis ha erbjudit en arena för forskning initierad
från akademin lyfts nu nya forskningsfrågor i verksamheterna
och vetenskapliga projekt på olika nivåer planeras. Universitetssjukvården är en drivkraft på den regionala, nationella
och internationella arenan som attraherar studenter, medarbetare, forskare, patienter och näringsliv till Örebro län.
En forskande, innovativ och utbildande vård ger invånare
och samhälle bästa möjliga förutsättningar inom hälsa, vård
och omsorg – idag och i morgon.
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EFFEKTMÅL INOM
FORSKNING OCH UTBILDNING

		 EFFEKTMÅL
3. Klinisk forskning och utbildning som bedrivs är
av hög kvalitet och kommer länets invånare till godo
via nya metoder inom vård och behandling.
Indikatorer
• Den kliniska forskningen ska vara fördubblad med
bibehållen kvalitet till år 2030. Det mäts via
Vetenskapsrådets bibliometri med utgångsvärde i
ALF* 2015, 50 procent ökning till år 2022.
* ALF är förkortningen för ett avtal mellan den svenska
staten och vissa regioner om utbildning av läkare, klinisk
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

• År 2022 ska 90 procent av medarbetare som aktivt
deltar i undervisningsuppdrag uppfylla universitetets/utbildningsanordnarens riktlinjer för pedagogisk kompetens.
• Kliniska studier som använder precisionsmedicin
eller precisionsdiagnostik (individanpassad diagnostik och behandling) ska i samverkan med Life
science-sektorn ha påbörjats senast år 2022.

4. Forskning och innovation tar tillvara invånare,
närstående och patienters kunskap, erfarenheter och
vilja att delta i klinisk forskning och ser dem som
medskapare.
Indikatorer
• Andel prövningar av läkemedel och medicinsk
teknisk utrustning, inklusive testbäddsverksamhet
för innovationer, ska motsvara vad övriga universitetssjukvårdsaktörer utför år 2022.
• En verksamhet för att systematiskt erbjuda och
möjliggöra för närstående och patienter att samverka
med forskare avseende planering och genomförande
av klinisk forskning ska vara etablerad år 2022.
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Tandvård
OMVÄRLDSTRENDER
Både offentlig och privat tandvård (inklusive privata tandvårdskedjor) har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin.
Uteblivna vårdbesök hos breda patientgrupper med stora
tandvårdsbehov i kombination med ökande andel återbud
tätt inpå planerat besök står för merparten av det ekonomiska bortfallet.
En lägre ekonomisk aktivitet med större arbetslöshet i samhället slår mot de regionala skattebaserna, men skapar också
beteendeförändringar där en ökande andel av befolkningen
väljer bort tandvård av ekonomiska skäl. Följden blir ett
ökande gap i tandhälsa mellan olika grupper. Den samlade
efterfrågan på tandvård väntas trots detta att öka, som en
konsekvens av en växande total befolkningsbas på grund av
ökad livslängd, invandring och födelsetal.
En statlig utredning har presenterats i mars 2021 som kan
få betydelse för ersättningssystemet inom tandvården.

GOD, JÄMLIK OCH
JÄMSTÄLLD MUNHÄLSA
Målet är att länets invånare ska ha en god, jämlik och jämställd munhälsa. Folktandvården ska verka för detta såväl
genom vårdinsatser som hälsofrämjande och förebyggande
insatser. För att uppnå en jämlik och jämställd munhälsa
krävs förstärkta förebyggande insatser till grupper där munhälsan är som sämst. Barn och ungdomar inom områden
med svag socioekonomi ska få särskild omsorg. Även äldre,
och framför allt sköra äldre, är i behov av riktade insatser.
Andelen äldre i samhället ökar. När individens egen förmåga
till egenvård försämras måste Folktandvården bli uppmärksammad, för att kunna bidra till att den äldre individen ges
möjligheter till hjälp med egenvård. Hälsofrämjande tandvård innebär att aktivt bidra till en förbättring av tandhälsan. Ett tvärprofessionellt arbete ska bedrivas, där samhällets goda krafter arbetar mot samma mål.
Målet för tandvården är en god munhälsa och vård på lika
villkor för hela befolkningen. De invånare som väljer
Folktandvården som vårdgivare ska få god vård som ges med
respekt för alla människors lika värde och för den enskilda
människans värdighet. Vården ska tillhandahållas och
fördelas utifrån behov, och på lika villkor för alla.
Folktandvårdens Kunskapscentrum för äldres munhälsa
bidrar till ökad kunskap kring äldres munhälsa till tandvårdsprofessionen, hälso- och sjukvården, omsorgen och
länets invånare. Kunskapen kommer så väl offentliga såsom
privata vårdgivare tillgodo.
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Folktandvården genomför också generella insatser för en
förbättrad tandhälsa hos barn och ungdomar och riktar
särskilda åtgärder mot grupper som har problem med tandoch munhälsa. Exempel är aktiviteten ”Glada tanden” med
några förskolor i länet som infört daglig tandborstning samt
fluorbehandling i grundskolan i de områden som har den
största kariesrisken.

HÖGKVALITATIV OCH
TILLGÄNGLIG TANDVÅRD
Länets befolkning ska vara nöjd med den vård Folktandvården erbjuder. De invånare som väljer Folktandvården
som vårdgivare ska få patientsäker vård av hög kvalitet.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras. Den vård patienterna får, ska bedrivas i
enlighet med tillgänglig evidens som till exempel nationella
riktlinjer. Tandvården är kunskapsbaserad och ändamålsenlig och ska bedrivas enligt bästa tillgängliga evidens, vilket
innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad
erfarenhet och 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.
Sveriges regioner har etablerat ett nationellt samarbete för
en mer jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv vård i
hela landet. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig
och användas i varje patientmöte.
Folktandvårdens specialisttandvård ska vara ett nationellt
och regionalt centrum för specialisttandvård. Folktandvården ska fortsätta utvecklas för att behålla positionen som
Nationellt odontologiskt center inom tandvården i Sverige
genom att stimulera ökad utbildningsverksamhet inom
tandvårdens område.
Folktandvårdens patienter ska få sin vård inom överenskommen tid, på en klinik som har god geografisk tillgänglighet och flexibla öppettider. Patientens möjligheter att nå
Folktandvården på telefon eller via 1177 Vårdguiden ska
vara goda. Folktandvården har också en digital mottagning
för att möta invånarnas behov av en snabb och enkel
kontakt med tandvården. Det är en app där videosamtal
genomförs. Den digitala mottagningen är ett länsgemensamt uppdrag inom Folktandvården och befintliga
nationella och lokala medicinska riktlinjer och rutiner för
tandvården ska följas på samma sätt som vid fysiska möten.

TANDVÅRD

EFFEKTMÅL INOM TANDVÅRD

		 EFFEKTMÅL
5. Länets invånare har en god, jämlik och jämställd
munhälsa.
Indikatorer
• De hälsofrämjande insatserna i riskområden ska öka.
Antal aktiviteter i socioekonomiskt svaga områden
ska öka i jämförelse med tidigare år.
• Alla patienter i Folktandvården prioriteras efter
definierade riskgrupper beroende på behov av
tandvård.
6. Länets invånare får högkvalitativ och tillgänglig
tandvård.
Indikator
• En enkät vid årets slut ska visa att en övervägande
del av Folktandvårdens patienter är nöjda med
vården som Folktandvården erbjuder.
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Regional utveckling
– regional tillväxt, kultur och samhällsbyggnad
OMVÄRLDSTRENDER
Kraven om att arbeta agilt ökar på myndigheter och
organisationer. Pandemin är inte ny längre, men alltjämt
är frågorna fler än svaren. Hur mycket av det nya kommer
att bli en del av vår framtida vardag? I vilken mån ritas
dynamiken om i länet? Vinner gleshet i förhållande till
täthet och hur påverkas val av bostadsort/priser när hemmet
är arbetsplats för allt fler?
Nya resmönster- och vanor har etablerats på kort tid,
exempelvis mer individuellt resande och större andel som
väljer att cykla eller gå till fots. Kollektivtrafiken har tappat
ungefär hälften av resenärerna och intäkterna. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten brottas tillsammans med övriga
aktörer, med frågeställningen hur resenärerna kan komma
tillbaka och hur resandet kommer att ske efter pandemin.
Det finns nya krav på digitalisering, mobilitetstjänster och
distansarbete. Hur mycket av detta som kommer att vara
bestående går idag inte att veta, omvärlden och invånarnas
beteende behöver följas kontinuerligt.
Pandemin har slagit mycket olika mellan branscherna i
länet. Generellt har till exempel industri och byggbranschen
gått bra även under pandemiåret medans andra branscher
som till exempel besöksnäring, kultursektorn och delar av
detaljhandeln är mycket hårt drabbade. Ur ett folkhälsoperspektiv finns positiva effekter när kortare resor ersätts
med alternativ som att cykla eller gå till fots. Samtidigt
finns farhågor kring den psykiska ohälsan när fler isoleras
under lång tid eller drabbas av arbetslöshet och osäkerhet.
Viktiga ventiler inom civilsamhället såsom kultursektorn
och idrottsrörelsen går på sparlåga. Arbetslösheten stiger
där ungdomar och tidigare långtidsarbetslösa är särskilda
riskgrupper.
Behovet av och intresset för att vistas ute i naturen har ökat
markant senaste året. Region Örebro län ansvarar för och
driver Bergslagsleden och Bergslagen cycling, som under
förra året hade en mycket stark ökning av antalet vandrare
och cyklister.
En annan framtidsfråga är klimatförändringarna. Luftföroreningar i stora städer i världen har minskat. Kommer
omstarten lyckas behålla den mer miljövänliga utvecklingen
eller blir största fokus på att rädda ekonomin och därmed
fortsätta investera i det fossila?
Genom att många naturliga kontaktytor och arenor i
vardagen har försvunnit ökar risken att kreativitet och
innovationskraft undermineras.
Pandemin har visat sig vara en möjliggörare kring sam-
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verkan och samarbeten. Nya konstellationer har skapats
och existerande samarbeten har förbättras och fördjupats,
exempelvis mellan regioner och kommuner.
Att arbeta med regionala utvecklingsfrågor tillsammans i
länet har dock sina utmaningar i dessa tider. Gemensamt
utvecklingsarbete sker i olika faser samt på olika sätt och
att föra dialog och skapa tillsammans stärks genom fysiska
möten.

DEN REGIONALA
UTVECKLINGSSTRATEGIN
Region Örebro läns arbete med att genomföra den regionala
utvecklingsstrategin ska bidra till stark konkurrenskraft, hög
och jämlik livskvalitet samt god resurseffektivitet. Strategin
bidrar inom de tre dimensionerna av hållbar utveckling:
ekonomisk, social och ekologisk. I den regionala utvecklingsstrategin är perspektiven jämställdhet, barn och unga,
internationellt samarbete och integration viktiga utgångspunkter för genomförandet. Arbete pågår med revidering av
den regionala utvecklingsstrategin som kommer att beslutas
i början av år 2022.
En hållbar regional tillväxt och utveckling kräver gränsöverskridande samarbeten. Länet behöver ta vara på
globaliseringens möjligheter och samtidigt främja klimat
och miljö i samspel med den regionala attraktiviteten och
konkurrenskraften.
Den digitala utvecklingen är en del av den regionala utvecklingen. Förutsättningar för forskning om och användning
av artificiell intelligens, AI, kommer att växa och vara en
tillgång för hela länet. Örebro län ska vara ledande i arbetet
med AI.

STARK KONKURRENSKRAFT,
HÖG OCH JÄMLIK LIVSKVALITET
SAMT GOD RESURSEFFEKTIVITET
Regional tillväxt
Örebro län ska ha ett starkt näringsliv, ett högt entreprenörskap och vara attraktivt för etableringar och investeringar.
I Örebro län ska det finnas goda förutsättningar att starta,
driva och utveckla företag i samtliga kommuner. Det ska
vara ett fortsatt fokus på att skapa förbättrade förutsättningar för utlandsfödda att komma i arbete.
Under år 2022 kommer fortsatt fokus inom regional tillväxt
att vara kopplat till effekterna av pandemin. Även den
internationella utvecklingen är prioriterad. Pandemin har
slagit hårt mot liv och hälsa, men också mot ekonomin och
arbetsmarknaden. Stora insatser har gjorts både nationellt
och regionalt, för att överbrygga akuta verkningar och för

REGIONAL
UTVECKLING

att stimulera en snabb återhämtning. Region Örebro län
kommer fortsatt att göra insatser i länet, utöver de nationella satsningarna, för att bidra till en hållbar återstart för
länets näringsliv.
Besöksnäringen ska fortsätta vara stark i Örebro län. Naturoch kulturupplevelser i länet ska vara attraktiva och tillgängliga för fler av länets invånare. Kultur och kreativa näringar
är ett viktigt utvecklingsområde.
Ett starkt innovationssystem bidrar till ökad konkurrenskraft och skapar attraktionskraft. I Örebro län ska det
vara god samverkan mellan universitet och det omgivande
samhället bestående av såväl näringsliv, offentlig sektor som
civilsamhälle.
Det är oerhört viktigt att arbetslösheten inte biter sig fast.
Hög sysselsättning bidrar inte bara till att flera hushåll kan
uppnå en dräglig levnadsstandard och därmed bättre allmän
folkhälsa utan också till att resurstillskottet för välfärden kan
garanteras på sikt. Region Örebro län fortsätter därför att
stärka insatser för innovation och företagande. Antalet nya
patent, som åskådliggör innovationskraften i länet, är ett
område som kan förbättras.
Utvecklingskraft och inte minst digitaliseringsutmaningen
kräver målmedvetet arbete. Vuxenutbildningen kommer att
vara avgörande för den omställning samhället går igenom.
Genom dessa extra satsningar, utöver Region Örebro läns
ordinarie insatser, lägger regionen grunden för morgondagens arbetstillfällen.
Utbildning och efterfrågan på arbetsmarknaden ska matcha
varandra och kompetensutveckling ska attrahera arbetskraft.
Utbildningarnas relevans och tillgänglighet ska matcha
arbetsmarknadens behov och ska vara så attraktiva att fler
utbildar sig inom de områden som efterfrågas.
Fler ska fullfölja sin grundläggande utbildning, ha bättre
skolresultat och göra medvetna val. Nya former för lärande
ska utvecklas samt nya sätt att lokalisera utbildning för att
överbrygga såväl attityder som geografiska hinder. Folkbildningen ska verka som en kraft för utveckling och främja
demokratin i länet. Folkbildning ska vara tillgänglig för
länets invånare.
Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha möjlighet att
påverka sin livsmiljö, forma sina liv och vara delaktiga i
samhället. Region Örebro län ska arbeta med jämställdhet
och jämlikhet både som förutsättning och som mål. Länets
invånare ska också ha en god, jämlik och jämställd hälsa
med goda livsvillkor och levnadsvanor där alla känner del-
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aktighet, tillit och sammanhang. Genom att ge förutsättningar för goda och jämlika livsvillkor för alla invånare i
hela länet ska en god, jämlik och jämställd hälsa uppnås.
Cirkulära system gör att jordens resurser används mer
effektivt. Samverkan mellan Region Örebro län, forskning
och näringsliv ska fortsätta för utveckling av livsmedelskedjan. Tillgången till livsmedel och energi ska upprätthållas
på nödvändig och förväntad nivå och flödenas sårbarhet ska
minska.
Klimatomställningen och minskningen av växthusgasutsläpp går alldeles för långsamt. Under år 2022 behöver hela
länet kraftsamla för att genomföra den gröna omställningen.
Insatser kommer att ske via klimat- och energirådet som
drivs tillsammans med Länsstyrelsen i Örebro län.
Konkurrenskraften för befintligt näringsliv och attraktionskraften till nya företagsetableringar ska stärkas genom en
långsiktigt god kraftförsörjning. Ett framtida hållbart
transportsystem, där elektrifiering och biogas är viktiga
komponenter, förutsätter en väl utbyggd infrastruktur för
förnybara drivmedel. Under 2022 tas steg för att säkra en
god kraftförsörjning och för förbättrade förutsättningar för
användande av förnybara drivmedel.
Effektiviteten i energianvändningen ska öka för att säkra
tillgången på förnybar energi. Örebro län ska ha hållbara
verksamheter som bidrar till att uppfylla nationella mål och
Parisavtalet.
Samhällsbyggnad
Region Örebro län ska fortsätta att bidra till ökat hållbart
resande för att minska den negativa klimatpåverkan. Arbetet
handlar om att både öka resandet och samtidigt intäkterna
men också om att fullfölja de beslutade handlingsplanerna
för att effektivisera trafiken för att ge minskade kostnader.
Så snart pandemin medger, behöver fokus läggas på att
återfå gamla och attrahera nya resenärer. De som reser med
den allmänna kollektivtrafiken och inom serviceresor (sjukoch färdtjänst) ska vara nöjda med sitt resande och utförandet ska ske kostnadseffektivt. Planeringen för den framtida
stadstrafiken i Örebro ska ske. Det beslutade arbetet med
en effektiv, kapacitetsstark och attraktiv snabbare stadsbusstrafik med bland annat särskilda busskörfält fortsätter. Det
ska genomföras för att öka det hållbara resandet och bidra
till minskad trängsel i framtiden, både i gatunätet och i
kollektivtrafiken.
Det gemensamma arbetet inom det storregionala och internationella samarbetet kommer att fortsätta. Region Örebro
län ska vara en aktör regionalt, nationellt och internationellt
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gällande infrastruktursatsningar. Under året förväntas en ny
länstransportplan antas där det kommande dryga decenniets
satsningar på transportinfrastruktur inom länet läggs fast.
Länstransportplanen ska bidra till att utveckla den cirkulära
ekonomin. Arbetet med samhällsplanering och infrastruktur
har också påverkats av pandemin där det ökade distansarbetet har ändrat behoven och önskemålen på den fysiska
miljön och vilken infrastruktur som ska prioriteras, den
digitala eller den fysiska. Det avser både arbetspendling och
inom näringslivet.
Kultur
Kultursektorn och civilsamhället har avgörande betydelse
för samhällets fortsatta demokratiska utveckling och den
sociala sammanhållningen och inkluderingen. Slutligen
påverkar de också länets attraktivitet och därmed den fortsatta tillväxten. Pandemin har drabbat länets kulturliv och
civilsamhälle hårt. För att kultur och föreningsliv ska vara
tillgängligt för länets invånare även efter pandemin är det av
stor vikt att arbeta för återuppbyggnad av den infrastruktur
som fanns före pandemin såväl som att öppna upp för ny
utveckling exempelvis genom digitalisering.
En grundsten i demokratin är att ge alla tillgång till kultur
och skapande, oavsett var de bor och oavsett kulturell och
social bakgrund. De regionalt finansierade kulturaktörerna
utgör en viktig grund för länets hela kulturliv och möjliggör
att länets invånare kan ta del av kultur av hög kvalitet.
Stödet till folkbildningen och civilsamhället är avgörande
för att möjliggöra bildning, en demokratisk samhällsutveckling och sammanhållning.
Kultur och civilsamhällsuppdraget är också en viktig del i
arbetet för ökad måluppfyllelse i skolan med fokus barn och
unga. Även inom vuxenutbildningen spelar civilsamhället
en avgörande roll exempelvis genom folkhögskolan och
studieförbunden.
Under år 2022 kommer ett särskilt fokus inom det regionala
utvecklingsarbetet med kultur och civilsamhälle vara
utveckling kopplat till pandemin, verksamhet i hela länet
samt arbetet med kultur och hälsa. Även den internationella
utvecklingen är prioriterad.
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EFFEKTMÅL INOM
REGIONAL UTVECKLING

		 EFFEKTMÅL
7. Länets invånare och de som verkar i Örebro län
har stark konkurrenskraft, hög och jämlik livskvalitet och god resurseffektivitet.
Indikatorer
Regional tillväxt
• Antal nystartade företag per 1 000 invånare ska vara
högre än i jämförbara län (Västmanlands län,
Kronobergs län, Värmlands län och Jönköpings län).
• Bruttoregionalprodukt, BRP, per sysselsatt ska öka
mer procentuellt än i jämförbara län (Västmanlands
län, Kronobergs län, Värmlands län och Jönköpings
län).
• Andel unga som anser sig ha gott hälsotillstånd,
självskattad hälsa, ska öka. Skillnaden mellan
kvinnor och män ska minska.
• Andel vuxna som anser sig ha gott hälsotillstånd,
självskattad hälsa, ska öka. Skillnaden mellan
kvinnor och män samt grupper med olika utbildningsnivå ska minska.
• Utsläpp av växthusgaser ska minska. Ton koldioxidekvivalenter ska minska med 60 procent till år 2030
jämfört med 2005.
• Energianvändning i Örebro län ska bli effektivare.
Total slutanvändning av energi per bruttoregionalproduktenhet (kWh/miljoner kronor) ska vara minst
50 procent effektivare år 2030 jämfört med 2005.
Kultur
• Andel som tar del av reigonalt finansierad kultur
i Örebro län ska öka.
• Aktörer inom kultur, civilsamhälle och social
ekonomi som tar del av finansiering från och
samverkan med Region Örebro län ska öka.
Samhällsbyggnad
• Kvaliteten i den allmänna kollektivtrafiken ska ligga
över det värde som Region Örebro län satt som
nivå för en stabil kundnöjdhet. Andelen resenärer
nöjda med den senaste resan enligt Nöjd Kund
Index, NKI, ska ligga över 80 procent.
• Kvaliteten i servicetrafiken ska ligga över det värde
som Region Örebro län satt som nivå för en stabil
kundnöjdhet. Andelen resenärer nöjda med den
senaste resan enligt Kund Nöjd Index, NKI, ska
ligga över 90 procent.
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DIGITALISERING

Digitalisering
OMVÄRLDSTRENDER

FORTSATT DIGITAL UTVECKLING

Möjligheter till digitala arbetssätt och omställning till proaktiv vård har aldrig varit större. Pandemin har accelererat
digitala vårdmöten, vilket förstärker förväntan på ytterligare
utveckling och leveranser. Från vissa sjukvårdsregioner kan
även noteras att egenmonitorering och självskattningstjänster vuxit i stor omfattning, liksom en statushöjning att
arbeta med digital vård. Den ökade digitaliseringen sätter
ljuset på de geografiska områden där bredband inte är fullt
utbyggt och organisationers underliggande datakapacitet.
Det är centralt att de invånare som av olika skäl inte
använder eller har tillgänglighet till digitala tjänster får
samma möjligheter till hälso- och sjukvård.

Region Örebro län vill vara en ledande region som drar
nytta av digitaliseringens kraft för att utveckla verksamheten
och nå organisationens mål och därigenom skapa ett
effektivt och hållbart digitaliserat samhälle.

Utvecklingen går fort när det gäller att införa digitala och
användarcentrerade tjänster, exempelvis i form av onlinerådgivning, uppföljningsbesök med stöd av video eller
kliniker med flexibelt och digitalt arbetssätt. Större digital
mognad har skapats på kort tid hos invånare och patienter,
framför allt hos de äldre i befolkningen, vilket ger draghjälp
att introducera nya arbetssätt och ny teknologi. En upplevelse är att digitaliseringen går långsammare i socioekonomiskt utsatta områden.
Artificiell intelligens, AI, har potential att lösa välfärdens
utmaningar och kan ge en ökad och mer jämlik tillgång till
både högkvalitativ vård och utbildning, samt effektivare
offentlig förvaltning. För att uppnå samhällsnytta och en
hållbar tillväxt är det viktigt att de legala och etiska frågorna
kopplade till användandet av AI adresseras och diskuteras.
Region Örebro län har bildat ett internt råd för att möjliggöra såväl diskussion, kompetensutveckling samt genomförande av testbäddar.
Robotic Process Automation, RPA, är en lösningsteknik
som har börjat användas brett både i kommuner och i
regioner. Den har potential att spara stora pengar, samtidigt
som den tar bort enahanda arbetsuppgifter. Används den
på rätt sätt kan de förbättra både effektivitet och säkerhet
genom resurs- och kostnadsbesparingar, kortare handläggningstider och öka riktighet och kvalitet.
Stora digitala mognadskliv har tagits bland såväl organisationer som invånare. Invånarna förväntar sig digitala
lösningar. Den ökade digitaliseringen sätter samtidigt ljuset
på de geografiska områden där bredband inte är fullt
utbyggt och organisationers bakomliggande datakapacitet.
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Region Örebro län är en av de samverkande parterna i
arbetet med länets digitaliseringsstrategi och har också det
samordnande ansvaret för den. Övriga samverkande parter
är länets kommuner, Länsstyrelsen i Örebro län och Örebro
universitet samt Inera. Syftet med digitaliseringsstrategin
är bland annat att tydliggöra hur Region Örebro län
tillsammans med samverkande parter kan använda digitaliseringen som strategiskt verktyg för att vara en del i och
driva samhällsutvecklingen, erbjuda bättre samhällsservice
och öka invånarnas delaktighet. Den ska också hjälpa till att
överbrygga de hinder som kan finnas i digitaliseringsarbetet
och vara ett stöd för de samverkande parterna i att skapa ett
bättre liv för länets invånare och öka näringslivets konkurrenskraft.
Region Örebro län ska fortsätta att främja den digitala
kulturen och utveckla digitala arbetssätt. ”Digitalt först”
innebär bland annat att digitala tjänster ska vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med dem som
bor i Sverige, med organisationer och med företag, när det
är möjligt och relevant.
Digitala lösningar samt kontaktytor likt 1177 Vårdguiden
ska underlätta för länets invånare att vara delaktiga och ha
egenmakt samt stödja kontakten mellan invånarna och verksamheterna. 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 att utveckla och stärka egna resurser
för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva
sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt
eller fysiskt vårdbesök. Samtidigt finns det också invånare
som inte är digitala som Region Örebro län behöver ha
kontakt med och nå. Det innebär att Region Örebro län
behöver arbeta med både digitala och analoga lösningar för
att möta olika behov av information och former för dialog.
Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka
drivkrafter i utvecklingen. Det gäller både för invånare och
för verksamhetsutveckling. Helt nya förutsättningar för
både verksamheten och invånarna utvecklas successivt.

DIGITALISERING

Även inom regional tillväxt, kulturområdet, kollektivtrafik
och serviceresor pågår arbete med digitala lösningar inom
flera områden som ska fortsätta att utvecklas.
Region Örebro läns arbete med att bidra till att säkra tillgången till bredband i hela länet ska fortsätta. De digitala
lösningarna och möjligheterna det ger är viktigt för alla
länets innevånare och för företagens möjligheter att etablera
sig och verka i hela länet. Det nationella målet är att
95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s.
Under år 2021 fastställdes en programplan, som utgår från
Örebro läns digitaliseringsstrategi. Målen i programplanen
uppnås genom årliga aktivitetsplaner som beskriver beslutade projekt, uppdrag och förstudier. För att programplanen
ska nå önskad effekt krävs att varje nämnd och förvaltning
är delaktig i arbetet och verkar för en ökad digital mognad i
sina respektive verksamheter.

EFFEKTMÅL INOM DIGITALIERING

		 EFFEKTMÅL
8. Länets invånare, samhället och företag har
tillgång till bra digitala tjänster, utifrån deras behov.
Indikatorer
• Ett ökat utbud av digitala tjänster för att ge ökad
delaktighet och tillgänglighet för invånare,
organisationer och företag och möta kravet om
”Digitalt först”.
• Förbättrad tillgänglighet i första linjens vård genom
etablering av ny plattform för patientens väg in i
vården.
• Andelen hushåll och företag i länet som har tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/s ska öka i
förhållande till föregående år.
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Perspektiv:

Process
Perspektivet process beskriver strategier för Region Örebro läns arbetssätt samt metoder
och processer för att effektmålen i perspektivet invånare och samhälle ska kunna uppfyllas.
Strategierna beskriver ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur effektmålen ska
uppnås och anger inriktningen för hur verksamheten ska utföras.
Det är strategier inom kvalitet och utveckling, digitalisering, hållbar utveckling, regional
utvecklingsstrategi samt storregionalt och internationellt samarbete som har anknytning till
perspektivet.

KVALITET OCH
UTVECKLING

Kvalitet och utveckling
OMVÄRLDSTRENDER
I de flesta branscher har kvalitet- och verksamhetsutveckling
aldrig varit så viktigt som idag. Omvärlden är i ständig
förändring och händelser avlöser varandra i ett högt tempo.
Pandemin har på kort tid etablerat nya vanor, beteenden,
tankemodeller och preferenser. Ingen vet med säkerhet
hur många av dessa förändringar som blir kvar över tid.
Däremot är det säkert är att osäkerheten ökar kraven på
organisationers flexibilitet och anpassningsförmåga.
Helhetsperspektiv på kvalitets- och ledarskapsfrågor omfattar engagerade och motiverade medarbetare, samhällsnytta samt hållbarhet i dess sociala, ekologiska och
ekonomiska dimensioner. Region Örebro läns strategier
för kvalitet och utveckling är en viktig pusselbit i denna
utveckling.

KVALITET OCH UTVECKLING
FÖR HÅLLBAR FRAMGÅNG
Globalisering, demografiska förändringar, urbanisering,
digitaliseringen, hållbarhetsfokus och den accelererande
förändringstakten utmanar organisationer till att bli mer
flexibla och till att ständigt kunna förnya och förbättra sina
processer och arbetssätt. Den enda garanten för en organisations långsiktiga framgång är att skapa värde tillsammans
med dem vi finns till för.
Den stora utmaningen är att kunna hantera olika behov
och krav som att få verksamheten i ekonomisk balans, möta
invånarnas och samhällets behov och förutse och anpassa
sig till förändringar i omvärlden. Detta skapar ett ökat tryck
på att effektivisera verksamheter, men samtidigt att kunna
säkerställa en god arbetsmiljö.

REGION ÖREBRO LÄNS
KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Region Örebro läns uppdrag är att leverera en ändamålsenlig verksamhet till dem regionen finns till för. Mottagarna
av de tjänster som Region Örebro län levererar är dels
invånarna i länet, dels mottagare utanför länet, det vill säga
samhället i stort. Att utgå från intressenters behov och krav,
samt samverka och skapa värde tillsammans med dem
Region Örebro län finns till för, är avgörande för att framgångsrikt genomföra och utveckla regionens verksamheter.
För att kunna möta framtida utmaningar är det avgörande
att arbeta med evidensbaserade strategier i Region Örebro
läns kvalitets- och utvecklingsarbete. Nedanstående fem
strategier driver, enligt forskning och praktik, förbättrade
resultat och framgång för en organisation, oberoende av
bransch och storlek. Strategierna skapar även förutsättningar
för en stark kvalitetskultur.

STRATEGIER FÖR
KVALITET OCH UTVECKLING

		 STRATEGI
• Att skapa värde tillsammans med de Region Örebro
län finns till för.
• Att leda för hållbarhet.
• Att involvera och motivera medarbetare.
• Att utveckla värdeskapande processer.
• Att förbättra verksamheten och skapa innovationer.

Ett systematiskt och uthålligt kvalitets- och utvecklingsarbete leder till bättre ekonomi, nöjdare invånare, nöjdare
medarbetare, hållbar utveckling samt ökad effektivitet. En
förutsättning för Region Örebro läns framgång är motiverade och engagerade medarbetare som känner sig uppskattade
och respekterade.
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DIGITALISERING

Digitalisering
OMVÄRLDSTRENDER
Digitalisering är en av de viktigaste av megatrenderna att ta
ställning till och agera på för Region Örebro läns verksamheter. Pandemin har inneburit ett stort digitalt utvecklingssprång hos såväl organisationer som invånare. Det som
normalt tar några år har nu skett på bara några månader.
Digitala möten har för många på kort tid blivit det normala.
Den snabbt ökande digitala mognaden och efterfrågan på
e-tjänster skruvar upp förväntan på ytterligare digitalisering
av offentlig sektor och investeringar i underliggande digital
infrastruktur.

DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER
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 invånare.

FORTSATT DIGITAL UTVECKLING
Digitaliseringen och teknikutvecklingen går allt fortare.
Förväntningar på användarvänlighet och effektivitet ökar
i motsvarande takt. Det innebär att Region Örebro läns
digitala verksamhetsutveckling också behöver gå snabbare.
Region Örebro läns verksamheter ska fortsätta att utveckla
och öka användningen av digitala lösningar. Det handlar
i grunden i många fall om att förändra och utveckla nya
arbetssätt, metoder och processer. Region Örebro län
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behöver accelerera den digitala verksamhetsutvecklingen.
Det handlar bland annat om att etablera ett förhållningssätt där verksamheten prövar och testar och regelbundet
stämmer av med berörda aktörer samt inbegriper ledningen
i detta. Arbetssättet är på så sätt inkluderande, kompetensöverskridande och innefattar ett ständigt lärande.
Ett program för digitalisering, med den övergripande strategin att genomföra olika aktiviteter inom regionen för att
uppnå målen i digitaliseringsstrategin, fastställdes år 2021.
Målen i programmet uppnås genom årliga aktivitetsplaner
som beskriver de projekt, uppdrag och förstudier som
planeras inom ramen för programmet.

STRATEGIER FÖR DIGITALISERING

		 STRATEGI
• Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap
i linjeorganisationen för att öka den digitala
mognaden i organisationen.
• Att genom årliga planer kontinuerligt följa upp
programmet för digitalisering för att försäkra att
verksamheterna rör sig mot beslutade mål i
digitaliseringsstrategin.
• Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att förändra och utveckla arbetssätt.

HÅLLBAR
UTVECKLING

Hållbar utveckling
OMVÄRLDSTRENDER

HÅLLBAR UTVECKLING

Överutnyttjandet av naturens resurser och den påverkan
det inneburit för jordens naturliga kretslopp, biologisk
mångfald och sammansättning av ekosystem blir allt mer
uppenbar. Följderna syns nu allt mer tydligt och de konsekvenser det får för människors liv och hälsa och för gemensamma resurser och ekonomin. Den dag då människans
ekologiska fotavtryck överskrider jordens årliga kapacitet
har flyttat fram tre veckor enligt beräkningar från Global
Footprint Network.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: den sociala,
den ekonomiska och den ekologiska. Hållbar utveckling är
ett pågående arbete som handlar om att identifiera och
genomföra insatser som är ömsesidigt värdeskapande.
Målen för arbetet finns under kapitlet Hållbar utveckling.

Stora utmaningar som handlar om att intensifiera arbetet
med att bekämpa klimatförändringarna och säkerställa en
bevarad biologisk mångfald och en hållbar konsumtion och
produktion kvarstår och behöver intensifieras. Det handlar
också om att ta oss an de utmaningar som finns i fråga om
ojämlikhet och ojämställdhet i livsvillkor och hälsa, där
hänsyn behöver tas till de individer och grupper som har
sämst förutsättningar. Pandemin har på ett konkret sätt visat
detta. Den har blottlagt sårbarheter med konsekvenser som
det ännu inte fullt ut går att överblicka. Region Örebro län
har en kraftig ökning av engångsartiklar och engångsmaterial. Men pandemin har också inneburit en förändring
i beteenden och arbetssätt. Det är en markant ökning av
resfria möten och en ökad samverkan och samarbete som
Region Örebro län behöver fortsätta att förvalta och
utveckla.
Samtidigt syns ett ökat hållbarhetsfokus där allt fler inser
att det går att påverka och måste göras genom handling,
både som individer och organisation. Många menar att
det nu finns ett möjlighetsfönster för grön omställning.
Det behöver tas tillvara. Region Örebro län har påbörjat
omställningen, men arbetet behöver breddas, nya arbetssätt
utvecklas och omställningstakten öka. Nya former för
partnerskap mellan det offentliga, det privata och civilsamhället behöver stärkas. Region Örebro län behöver mer av
cirkulära, robusta och långsiktigt hållbara system och arbetssätt som möjliggör en grön omställning för inkludering och
social stabilitet där mera likvärdiga livschanser blir möjliga.

HÅLLBAR UTVECKLING
I VERKSAMHETERNA
Region Örebro läns organisationskultur och arbetssätt ska
uppmuntra och säkerställa hållbarhet i Region Örebro läns
uppdrag och centrala processer. För att bidra till en hållbar
utveckling arbetar Region Örebro län efter fyra strategier.

STRATEGIER FÖR
HÅLLBAR UTVECKLING

		 STRATEGI
• Att samverka och kommunicera tvärfunktionellt
inom ordinarie lednings-, huvud- och stödprocesser.
• Att skapa en hög grad av förankring och ägandeskap i linjeorganisationen gällande hållbarhetsfrågorna.
• Att ha en tydlig målstyrning och kontinuerligt
följa upp Program för hållbar utveckling för att
försäkra att verksamheterna rör sig mot beslutade
mål.
• Att arbeta med utbildning och en lärande organisation för att kontinuerligt utveckla och integrera
förståelse av vad hållbar utveckling betyder för
verksamheterna.
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REGIONAL
UTVECKLINGSSTRATEGI

Regional utvecklingsstrategi
OMVÄRLDSTRENDER
Pandemin har varit en katalysator för förändring. Trender
som sågs redan före pandemin har förstärkts och accelererat.
Det tydligaste exemplet är digitaliseringen av samhället där
e-handeln och de digitala mötena har ökat markant.
Kraven på att vara anpassningsbara, att hantera osäkerhetsfaktorer och att agera i nuet ökar på myndigheter och
organisationer. Det gäller även inom genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin, RUS. Pandemin har bidragit
till bättre samverkan och samarbete med länets kommuner
och andra aktörer i länet eftersom det funnits behov av att
lösa gemensamma frågor.
Pandemin, omvärldstrender och RUS-uppföljningen
genererar delvis nya samhällsutmaningar att fokusera på i
genomförandet av RUS i länet. En utmaning handlar om
att dämpa effekterna av pandemin och främja en utveckling
av näringslivet, civilsamhället och kulturlivet som är långsiktig och hållbar. En utmaning handlar om omställning
till en cirkulär ekonomi och hur en långsiktig och hållbar
omställning av Örebro län kan skapas för att nå målet om
att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.
En annan utmaning är hur Örebro län kan bli ett mer
attraktivt län att bo, leva, besöka och verka i och ytterligare
en utmaning är att minska utanförskapet och öka delaktigheten i samhället. Det är också en utmaning att rusta barn
och unga för framtiden så att fler i hela länet fullföljer och
avslutar sin grundläggande utbildning, att måluppfyllelsen
i grund- och gymnasieskolan ökar, att fler klarar gymnasiet
samt att skillnader mellan olika grupper minskar.
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REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI
I REGION ÖREBRO LÄN
Region Örebro läns verksamheter ska bidra till och skapa
förutsättningar för stark konkurrenskraft, hög och jämlik
livskvalitet och god resurseffektivitet i Örebro län. Se även
kapitel Regional utvecklingsstrategi.
Arbete pågår med revidering av den regionala utvecklingsstrategin som kommer att beslutas i början av år 2022.

REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI
I SAMVERKAN
Region Örebro län ska ha ett regionalt ledarskap som
skapar tillit, förtroende och ett gemensamt lärande hos
länets aktörer. Fortsatt arbete ska ske med att ta fram och
genomföra handlingsplaner utifrån målsättningar i RUS, i
samverkan med länets kommuner och övriga externa aktörer. Handlingsplaner som är kopplade till RUS ska integrera
jämställdhet, barn och unga, internationellt samarbete och
inkludering i planerna.

STRATEGIER FÖR
REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

		 STRATEGI
• Ett utmaningsdrivet genomförande för att nå RUS
övergripande mål.
• Att samordna insatser för genomförandet av RUS i
samverkan med länets kommuner och övriga externa
aktörer.

STORREGIONALT
OCH
INTERNATIONELLT
SAMARBETE

Storregionalt och
internationellt samarbete
OMVÄRLDSTRENDER
Den ökade internationaliseringen och regionaliseringen
samt det globala hälsoperspektivet har tillsammans skapat
behov av arenor för Europas regioner, att hävda sina
intressen och i samverkan skapa goda utvecklingsmöjligheter. Utbyte med andra regioner tillför kunskap som leder
till att det regionala utvecklingsarbetet ytterligare kan stärkas.

SAMARBETE SOM GER MÖJLIGHETER
Det ska finnas ett storregionalt samarbete. Globaliseringen
innebär ett allt större omvärldstryck på regionerna och
länen. De storregionala sammanhangen och samarbetena
är betydelsefulla för länet. Örebro läns placering centralt i
Sverige och ett aktivt arbete har gjort länet till en logistiknod. Det är en viktig utgångspunkt för fortsatt samarbete
för länets utveckling.
Länets regionala utvecklingspotential och utmaningar är
inte geografiskt isolerade. En hållbar regional tillväxt,
klinisk forskning och uppdaterad sjukvård kräver också
internationellt samarbete. Internationellt arbete stärker
länets konkurrenskraft genom ny kunskap och samverkan
med olika aktörer i andra länder. För en stor och kunskapsintensiv organisation som Region Örebro län spelar
internationellt arbete en nyckelroll i utvecklingsarbetet.
Internationellt perspektiv genomsyrar Region Örebro läns
verksamheter och är viktigt för välfärdsinnovation, forskning och utvecklingsarbete.

REGION ÖREBRO LÄNS
INTERNATIONELLA STRATEGI
Internationellt samarbete ska skapa förutsättningar för och
ge ett mervärde till det regionala utvecklingsarbetet. Länets
intressen ska främjas genom att arbeta med politisk påverkan
gentemot EU:s institutioner. Möjligheter att söka extern
finansiering för olika utvecklingsprojekt ska också tas
tillvara.
Internationellt arbete syftar till att skapa ett mervärde för
Örebro läns invånare, Region Örebro läns verksamheter
och för Örebro län i stort. Som stöd i arbetet finns Region
Örebro läns internationella strategi som utgör en vägledning
i förhållningssätt till internationellt arbete inom regionen.

STRATEGIER FÖR STORREGIONALT
OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE

		 STRATEGI
• Att samarabeta storregionalt för att stärka länets
utveckling.
• Att samverka internationellt enligt Region Örebro
läns internationella strategi för att stärka länets
utveckling.
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Perspektiv:

Resurser
Perspektivet resurser beskriver hur medarbetarnas kompetenser tas tillvara och utvecklas inom
ramen för en hälsofrämjande, jämställd och jämlik arbetsplats. Kompetensförsörjningen ska
säkerställas för att Region Örebro läns uppdrag ska kunna genomföras. Region Örebro län ska
också genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hushålla med tillgängliga
resurser för att skapa en ekonomi som ger handlingsfrihet.
Region Örebro län ska vara en attraktiv arbetsgivare med en hållbar kompetensförsörjning,
ha en långsiktig stark och hållbar ekonomi och uppnå verksamhetsmässig och finansiell god
hushållning så att effektmålen i perspektivet invånare och samhälle kan uppfyllas.

Fokus på högre effektivitet
Effektivitet kan indelas i inre och yttre effektivitet, där inre effektivitet handlar om att göra
saker rätt medan yttre effektivitet handlar om att göra rätt saker. Demografiskt betingade
effekter, ökade pensionskostnader och svag ökning av skatteunderlaget innebär att Region
Örebro län står inför stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar. För att klara
utmaningarna måste mer göras med oförändrade resurser. Och för att klara av att göra mer
med mindre resurser måste effektiviteten öka. Både den inre och den yttre. Det innebär att
större fokus måste ägnas åt att skapa hög kvalitet i verksamhetsprocesser och i de tjänster
som erbjuds invånarna. Att verksamheterna snabbt anammar nya tekniska utvecklingar,
förändrar arbetssätt samt har en hög kostnadskontroll.

ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Attraktiv arbetsgivare
och kompetensförsörjning
OMVÄRLDSTRENDER
Arbetsmarknaden transformeras i en allt snabbare takt. Ny
teknik gör att de mänskliga arbetsuppgifterna förändras
radikalt. Roboten som kollega är på väg att bli en realitet.
Enklare, repetitiva arbetsuppgifter har redan börjat försvinna, och på sikt även mer komplicerade arbetsuppgifter.
De arbetsuppgifter som återstår för människan blir mer
komplexa. Relationen till lärande förändras, livslångt- och
informellt lärande ökar i betydelse och kompetensutveckling
blir en viktig del för att klara av det omställningsarbete som
sker i spåren av det digitaliserade arbetslivet.
Med ny teknik och nya generationer följer också en förändrad syn och förväntningar på arbetslivet. Kraven på ett
mer flexibelt arbetsliv ökar, exempelvis vad gäller arbetstider
och möjligheten till distansarbete. Förväntningarna att
kunna utföra arbete på andra platser än arbetsplatsen har
skyndats på och blivit tydlig i och med pandemin. Mjuka
faktorer gör skillnad, exempelvis en ohierarkisk, positiv och
inspirerande arbetsmiljö. Det blir också allt viktigare för
attraktionskraften – vad anställda och kunder, invånare,
patienter, brukare säger om organisationen – alltså det som
utgör organisationens varumärke och arbetsgivarvarumärke.
För många har arbetsdagen under det sista året sett annorlunda ut, och det har delvis omdefinierats vad en arbetsplats
är. Det finns skillnader kring hur arbetstagare respektive
arbetsgivare upplever hur pandemin har påverkat arbetet.
En polarisering kan också anas mellan de som kan arbeta
hemma och de som inte kan arbeta hemma. Distansarbetet
är främst inte en digitaliseringsutmaning. Följdeffekterna
är svåröverblickbara; lokaler, ledarskap, självledarskap, nya
kunskaper och kompetenser.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser
Ett hållbart arbetsliv är en framgångsfaktor och en viktig del
i att vara en attraktiv arbetsgivare. Region Örebro län ska
vara en hälsofrämjande organisation och ha en hälsofrämjande syn på arbetslivet vilket innebär att ständigt utveckla
arbetsorganisationen och arbetsmiljön så att det främjar ett
långsiktigt hållbart arbetsliv. En hälsofrämjande arbetsmiljö
ska kännetecknas av ett öppet klimat för dialog. Arbetsmiljö
ska vara högt på agendan hos ledningen på alla nivåer och en
naturlig del på arbetsplatsträffar. Det berör såväl goda förutsättningar för ledarskap och medarbetarskap som utvecklingsmöjligheter och lärande, delaktighet och kommunikation.
Region Örebro län har tillit till och tar tillvara chefers och
medarbetares förmåga, engagemang och kompetens. Ansvar
och befogenheter ska vara tydliga och den gemensamma
nyttan för Region Örebro län ska vara i fokus.

Flexibla och hållbara arbetstider
För att kapaciteten i verksamheten ska upprätthållas och
för att kunna behålla, rekrytera och utveckla medarbetare
som arbetar i vårdens dygnet-runt-verksamheter behöver
flexibla arbetstider utvecklas. Utmaningen är att kombinera
verksamhetens behov med medarbetares olika behov och
livssituationer. För att Region Örebro län som arbetsgivare
ska kunna konkurrera om dagens och morgondagens medarbetare blir därför utvecklingsarbeten runt arbetstidsfrågor
allt viktigare. Därutöver kopplar frågan ihop även med
förutsättningar som arbetsmiljö, incitament och förmåner.
Erfarenheterna av pandemins arbetssätt för de som har
möjlighet att arbeta på distans kan ytterligare tillvaratas och
utvecklas.
Villkorsfrågor och lönestruktur
Med ökad konkurrens om framtidens medarbetare möter
Region Örebro län utmaningar att matcha regionens
erbjudanden med de förväntningar som kandidaterna har.
När det gäller lönestrukturen och villkorsfrågor märks
konkurrensen bland annat 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.

HÅLLBAR 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 behålla,
attrahera, rekrytera och utveckla den kompetens som behövs
för att möta invånarnas behov av regionens verksamheter.
Behovet av en strukturerad 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. Arbete pågår med att förtydliga och stärka arbetsgivarvarumärket. En del i detta arbete
är integrering av arbetet med den framtagna värdegrunden.
Nya perspektiv på kompetensbehovet
Vård nära invånarna ger utmaningar för kompetensförsörjningen. Rätt kompetens ska finnas där vårdbehovet finns
vilket ger nya perspektiv på kompetensbehovet. Det kommer också att krävas en rad insatser kopplade till hälso- och
sjukvårdens organisation vilket även gäller för andra verksamheter. En fortsatt utveckling av bemanningsstrukturen
till förmån för att använda kompetensen rätt är av största
vikt. Kompetensväxling och uppgiftsväxling blir en naturlig
del i omställningen och anpassningen av verksamhetens
behov och utveckling. Alternativa lösningar, nya samarbeten
över verksamhetsgränserna och att skapa fler karriärvägar är
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ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

nödvändigt. Behovet av personal inom it, teknik, upphandling, övrig administration och serviceyrken kommer också
att öka och konkurrensen från andra arbetsgivare är stor.
Forskning, teknisk utveckling och innovationer skapar nya
möjligheter till en högkvalitativ verksamhet, ökad patientoch invånarmedverkan vilket ställer krav på en modernare
arbetsorganisation.
Kompetensutveckling för att klara
omställningsarbete
Omställningen till nära vård, till ett alltmer digitaliserat
arbetsliv, införande av ny teknik och nya sätt att möta
invånarnas behov av samhällsservice ställer krav på att chefer
och medarbetare har den kompetens som krävs och att organisationen fortsätter att utvecklas. Omställningen utmanar
och leder till att arbetsuppgifter och yrkesroller förändras
över tid, vissa uppgifter förvinner helt eller delvis samtidigt
som en del nya uppgifter införs istället. För att klara omställningsarbetet behöver satsningar på kompetensutveckling
göras, främst inom de yrkesgrupper där omställningen leder
till betydande förändringar.
Strategier vid pensionsavgångar
Det väntar betydande pensionsavgångar inom flera stora
yrkesgrupper de närmaste 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. Region Örebro län ska arbeta aktivt för att tillvarata den kompetens som finns hos seniora medarbetare.
Samverkan inom utbildning
Arbetsmarknaden är under stadig förändring och en ökad
rörlighet följer med den.
En 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. Det påbörjade arbetet i de regionala vårdkompetensrådena utgör en viktig grund liksom det arbete
som är påbörjat med kommunerna i länet kring kompetensförsörjning kring nära vård. Utvecklingen av samarbete
med länets kommuner och aktörer kring YH-utbildningar
och utbildning till bland annat undersköterska, skötare och
andra yrkesgrupper ska stärkas.
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Kompetensförsörjning av chefer
Chefsuppdragen har över tiden blivit alltmer omfattande
och komplexa. Chefers förutsättningar och möjligheter till
ett hållbart chef- och ledarskap behöver säkerställas. 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.
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
läns strategiska arbete med stöd till personer som har en
legitimationsutbildning från andra länder vidareutvecklas.
Region Örebro län måste vara aktiv på många plan både
lokalt, regionalt, nationellt och globalt för att positionera
Region Örebro län. 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. Med
egen personal är möjligheterna till verksamhetsutveckling,
en god arbetsmiljö och att arbeta patientsäkert stor. Det är
ett sätt att säkra kompetensförsörjningen.

SAMVERKAN MED
FACKLIGA ORGANISATIONER
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.

ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

EFFEKTMÅL INOM
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

		 EFFEKTMÅL
9. Region Örebro län är en attraktiv arbetsgivare
med hälsofrämjande, jämställda och jämlika
arbetsplatser och bidrar till en hållbar kompetensförsörjning.
Indikatorer
• Hållbart medarbetarengagemang, HME, ska öka i
jämförelse med tidigare medarbetarenkät.
• Attraktiv arbetsgivarindex, AVI, ska öka i jämförelse
med föregående år.

• Jämställdhetsindex, Jämix, ska öka i jämförelse med
föregående år.
• Frisktalet ska förbättras i jämförelse med föregående
år.
• Personalomsättning externt ska redovisas. Den ska
minska i jämförelse med föregående år.
• Resultat av avslutningssamtal ska redovisas
systematiskt i temaområden.
• Region Örebro läns nya värdegrund ska integreras
under kommande år.
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EKONOMI

Ekonomi
SAMHÄLLSEKONOMISKA
FÖRUTSÄTTNINGAR
Internationell ekonomi
Under senare delen av 2020 ledde ökad smittspridning till
nya och skärpta restriktioner i många länder. Det påverkade
den ekonomiska aktiviteten negativt, inte minst i euroområdet där detaljhandelsförsäljningen har minskat påtagligt
den senaste tiden. De nya restriktionerna drabbar dock inte
industrin särskilt hårt och den globala industrikonjunkturen
är fortsatt stark. I euroområdet föll BNP det fjärde kvartalet
i fjol och nedgången fortsätter det första kvartalet i år. Den
ekonomiska politiken är tydligt inriktad på att stödja återhämtningen. Tillsammans med en stigande vaccinationsgrad
och en minskad smittspridning bidrar detta till att konsumtionen ökar igen det andra kvartalet, men det dröjer till
det tredje kvartalet innan återhämtningen i euroområdet
förväntas ta mera fart.
Sveriges ekonomi
En andra våg av smittspridning och skärpta restriktioner
ledde till att konjunkturåterhämtningen i Sverige bröts det
fjärde kvartalet i fjol. Fortsatta skärpta restriktioner och
en tredje våg av smittspridning bidrar till att tillväxten blir
dämpad det första kvartalet i år. Återhämtningen kommer
i gång igen så smått det andra kvartalet, trots att produktionen i delar av industrin då hämmas av leveransproblem.
Det tredje kvartalet, när nästan alla vuxna erbjudits vaccin
och smittspridningen är lägre, förväntas hushållen öka konsumtionen snabbt och konjunkturen vända tydligt uppåt.
Lågkonjunkturen förblir trots detta djup under 2021 och
arbetslösheten förväntas ligga över 8 procent vid slutet av
året. Trots mycket omfattande ofinansierade åtgärder i år är
de offentliga finanserna fortsatt starka. SKR prognoser pekar
på en hög tillväxt för såväl BNP som sysselsättning för 2022
varefter konjunkturuppgången dämpas mot en förväntad
normalkonjunktur 2024.
Befolkningsprognos
Den 28 april presenterade SCB en befolkningsprognos för
åren 2021–2070. Befolkningsökningen är inte jämn i alla
åldrar och befolkningen ökar mest i de äldre åldrarna.
Befolkningen väntas att öka både för att fler föds än det
avlider och för att fler invandrar än utvandrar. Den årliga
befolkningsökningen är dock lägre än i föregående prognos
från SCB. Ökningen för riket beräknas till 1 procent per år
för de närmaste åren. Örebro läns befolkning ökade med
0,4 procent 2020, vilket är en avmattning mot tidigare år
när ökningen har uppgått till ungefär en procent per år.
Regionsektorns ekonomiska läge
Kommuner och regioner gick in i 2020 med förväntningar
om en ansträngd ekonomi, en dämpad konjunktur och
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stora utmaningar till följd av ett högt demografiskt tryck.
Därtill kom pandemin. Den ekonomiska effekten av
pandemin för regionsektorn blev, i stället för ett befarat
underskott, ett resultatmässigt rekordår. Verksamhetens
resultat för regionerna uppgick till 21,5 miljarder kronor för
2020, vilket var 16,2 miljarder kronor högre än 2019. Det
förbättrade resultatet berodde på en kombination av ökade
intäkter och generella statsbidrag kopplade till coronapandemin, samtidigt som kostnaderna inte ökat i samma
utsträckning. För år 2020 redovisade samtliga regioner ett
positivt verksamhetsresultat. De goda resultaten gör att
sektorn kan öka likviditeten och därmed tillfälligt minska
lånebehovet något till det stora behovet av investeringar som
finns. På längre sikt kvarstår dock de stora utmaningarna
med dämpad konjunktur, den demografiska utvecklingen
och stort kompetensförsörjningsbehov.

BUDGET FÖR 2022
SAMT PLAN FÖR 2023 OCH 2024
Allmänna förutsättningar
Resultatbudgeten baseras på ekonomiskt utfall till och med
2020 samt SKRs prognos för skatteunderlag och löne- och
prisindex från april 2021. Resultatbudgeten är uppdaterad
utifrån ovan angivna förutsättningar vad gäller uppräkning
av skatter, generella bidrag samt löne- och prisuppräkning.
Resultatbudgeten omfattar de ekonomiska effekterna av
tidigare beslutade särskilda satsningar samt utnyttjande
av 2021 års planeringsreserv (50 miljoner kronor). En
planeringsreserv finns för respektive år för att kunna möta
tillfälliga resultatsvängningar. I de regiongemensamma
posterna finns kostnader för pensioner, vilka har beräknats
utifrån Skandias prognos per 30 april 2021.
Finansnettot är kalkylerat från att investeringar görs med
upplåning för fastighetsinvesteringar för externa hyresgäster och med en viss försiktighet gällande avkastning på
placerade medel. I budgeten har antagits en avkastning från
pensionsmedelsportföljen om 5 procent (3 procent realt, det
vill säga avkastning justerat för inflation mätt som förändringen av konsumentprisindex). Detta innebär för 2022
totalt 222 miljoner kronor varav 106 miljoner är orealiserad
avkastning. Finanspolicyn anger att den reala avkastningen
över en rullande femårsperiod ska avkasta 3,0 procent.
Resultatbudgeten baseras på att nämnderna har en ekonomi
i balans för samtliga år.
Skattesats
Skattesatsen är oförändrad, 11,55 kronor, för Region
Örebro län år 2022.

EKONOMI

Skatteintäkter, generella bidrag
och specialdestinerade statsbidrag
SKR har lämnat planeringsförutsättningar för regionerna
för åren 2022–2024. Skatteintäkterna beräknas 2022 till
7 934 miljoner kronor, vilket är 457 miljoner kronor högre
än budget 2021. Generella statsbidrag och utjämningsavgiften beräknas till 3 007 miljoner kronor, vilket är en
ökning med 53 miljoner kronor från budget 2021. I
ökningen ingår ännu inte förändringen av statsbidraget
för läkemedelsförmånen. När beloppet är känt beslutar
regionstyrelsen om tilläggsbudgetering av detta belopp samt
fördelning till berörda nämnder. En preliminär beräkning
av statsbidragets höjning 2022 ligger för närvarande på
40 miljoner kronor. Specialdestinerade statsbidrag som är
kopplade till befintliga överenskommelser mellan staten och
SKR redovisas på respektive berörd nämnd. I det fall nya
eller utökade statsbidrag beslutas efter att regionfullmäktiges
budget har beslutats ska regionstyrelsen fatta beslut om vilka
nämnder som får ta del av statsbidraget.
Prognos över skatteunderlagstillväxt

för ökade läkemedelskostnader delas ut till verksamheten
i samma nivå som Region Örebro län erhåller ökade
statsbidrag för läkemedel inom förmånen.
Särskilda prioriteringar
I verksamhetsplan med budget för 2021 fördelades 280
miljoner kronor, förutom löne- och prisuppräkning, till
berörda nämnder i särskilda prioriteringar. Av dessa fördelades 219 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Därefter har regionstyrelsen fattat beslut om att disponera
60 miljoner kronor från omställningsmedel till hälsoval och
digital vård. De 50 miljoner kronor som avsattes för särskilda lönesatsningar i budget för 2021 har under året fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnden. Samtliga prioriteringar för år 2021 förs vidare till 2022 års budgetramar för
nämnderna. För år 2022 görs nya satsningar om totalt
49,5 miljoner kronor inom nedanstående områden.
Prioriteringar 2022
Avser
Förstärkningar för att motivera
nya och hälsa tidigare resenärer
tillbaka till kollektivtrafiken
Stärka sammanhållningen av
kultur och civilsamhälle i länet

Nämnd

mnkr

Samhällsbyggnadsnämnd

4,0

Kulturnämnd

1,5

Återstart och omställning för jobb,
utbildning och företagande
Regional tillväxtnämnd

Bedömd prisutveckling i sektorn
I löne- och prisindex (LPIK) ger SKR sin bedömning av regionsektorns prisutveckling. I indexet ingår inga volymförändringar. LPIK baseras på SKR:s ekonomiska antaganden
och ändras i takt med nya bedömningar av samhällsekonomin. LPIK inklusive läkemedelspriser beräknades per
april 2021 till 2,1 procent för 2022, 1,4 procent för 2023
och 2,8 procent för 2024.
Prognos över landstingsprisindex

Ramar till styrelse och nämnder
Ramarna till styrelse och samtliga nämnder räknas upp med
LPIK inklusive läkemedel. Uppräkningen för 2022 uppgår
till totalt 215 miljoner kronor. Därutöver ska kompensation

4,0

Levnadsvanemottagningar

Hälso- och sjukvårdsnämnd 10,0

Utveckling av närsjukvårdens
arbete med barn och ungas
psykiska ohälsa

Hälso- och sjukvårdsnämnd 10,0

Förstärkt akut närsjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämnd 10,0

Förstärkt vård efter
sexuella övergrepp

Hälso- och sjukvårdsnämnd

1,0

Vård för svårt sjuka barn och
stöd till familjerna

Hälso- och sjukvårdsnämnd

2,0

Betald vidareutbildning
för undersköterskor

Hälso- och sjukvårdsnämnd

6,0

Ytterligare vaccinering mot
livmoderhalscancer

Hälso- och sjukvårdsnämnd

1,0

Totalt		49,5

Anslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden förs vidare till
kommande år, medan övriga anslag gäller för år 2022.
Regionstyrelsens planeringsreserv
En reserv behövs för att kunna möta eventuella uteblivna
intäkter eller tillkommande kostnader som uppstår under
året. För samtliga år i planperioden budgeteras en planeringsreserv på 50 miljoner kronor, vilken styrelsen kan
besluta om att disponera. Omställningen till svårare ekonomiska förutsättningar innebär att alla verksamheter behöver
förändras och utvecklas för att kunna utföra uppdragen med
minskad resursförbrukning. I samband med detta kommer
det kunna uppstå behov av tillfälliga förstärkningar för att
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genomföra omställningsåtgärder. Regionstyrelsen disponerar
för detta ändamål ett anslag om 142 miljoner kronor för
år 2022, ur vilken medel kan beviljas till nämnderna för
omställningsåtgärder.

Med dessa resultat kommer soliditeten att förbättras under
planperioden för att uppgå till -2 procent år 2024. Målsättningen för Region Örebro län är att uppnå en positiv
soliditet år 2030.

Årets resultat
Utifrån ovanstående förutsättningar uppgår balanskravsresultatet till 200 miljoner kronor år 2022 och 2023 och
114 miljoner kronor år 2024. Region Örebro läns verksamhetsplan med budget uppfyller därmed balanskravet.

Inklusive budgeterade orealiserade värdeökningar på finansiella tillgångar uppgår resultatet till 306 miljoner kronor
år 2022. Två procent av skatter och statsbidrag för 2022
beräknas till 219 miljoner kronor.

Investeringar
För 2022 är investeringarna beräknade till 1 024 miljoner kronor.
Nämnd		Immaterialla

Fastigheter

MT

IT

Övriga

Totalt

						invest
Regionstyrelsen						10,2
58,3

193,7

Hälso- och sjukvård, H-husprojektet						

10,0

10,0

Folktandvårdsnämnden				12,6		 6,6

19,2

Forskningsnämnden				10,7		 2,2

12,8

49,5

759,7

Samhällsbyggnadsnämnden						12,7

12,7

Servicenämnden			

621,0		89,1

Regional tillväxtnämnd						

5,6

5,6

Gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling					

0,2

0,2

155,4

1 024,1

Summa		

0,0

Finansiering av investeringar
Utgångspunkten i Region Örebro läns strategi för finansiering av investeringar är att de över tid 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 investeringar för
eget bruk är att de över tid ska finansieras med avskrivningar och årets resultat, det vill säga egenfinansieras.
Om ytterligare likviditetsbehov ändå uppstår, trots att
hittills redovisade finansieringskällor använts, ska regionen
i första hand använda tillgängliga medel i likviditetsfonden,
som för närvarande uppgår till 900 miljoner kronor. I andra
hand ska finansiering ske genom långfristig upplåning eller
att kortfristigt använda checkräkningskrediten. Val av upplåningsalternativ beror på hur lång period som likviditetsbehovet bedöms finnas samt ränteläge.
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10,2

135,4		

Hälso- och sjukvårdsnämnden				

621,0

158,6

89,1

För att säkerställa att regionen under 2022 har en tillfredsställande betalningsberedskap beslutas följande:
1. Externt långfristigt lån upphandlas motsvarande för
finansiering av investeringar i fastigheter med externa
hyresgäster. Investeringarna avser objekten Campus
etapp 3 samt Örebro läns museum. Sammanlagt uppgår
budgeterade investeringar 2021 till 104 miljoner kronor
för dessa objekt.
2. Regionens checkräkningskredit uppgår fortsatt till
1 000 miljoner kronor.
3. Till följd av en hög investeringstakt ges möjlighet till
extern upplåning för egna lokaler med upp till
100 miljoner kronor utöver hittills beslutad låneram.
Sammantaget innebär det att regionens upplåningsram för
2022, inklusive lån för externt uthyrda investeringar, utökas
med 218 miljoner kronor till 2 874 miljoner kronor.
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Utlåning och borgensåtagande
för andra juridiska personer
Region Örebro län har lämnat långfristigt lån till dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB om 182 miljoner
kronor. Därutöver lämnas ett lån till Svenskt Ambulansflyg
om 4 miljoner kronor och Arkiv Centrum om knappt
1 miljon kronor.
Borgensåtagandena för andra juridiska personer, det vill
säga utnyttjade borgensbelopp, uppgår till 1 648 miljoner
kronor vid årsskiftet 2020, varav den största är Länsgården
Fastigheter AB om 1 050 miljoner kronor. Totalt har Region
Örebro län en beviljad borgen för lån till Länsgården Fastigheter AB om 2 576 miljoner kronor. Länsgården planerar
för ytterligare byggnadsinvesteringar de närmaste åren,
närmast etapp två i projektet kring Skebäcks vårdcentral.
Med denna investering kommer borgensramen uppgå till
2 716 miljoner kronor.
För Svealandstrafiken AB:s investeringar i fordon lämnar
Region Örebro län en borgen om 315 miljoner kronor,
vilken vid årsskiftet nyttjades om 266 miljoner kronor.
Övriga större borgensåtaganden avser solidarisk borgen för
AB Transitio om 220 miljoner kronor avseende finansiering
av spårfordon samt borgen för Örebro Läns Flygplats AB
som nyttjas till 83 miljoner kronor.
Kreditlimiter för bolag som den 1 januari 2022 ingår i
regionens koncernkontosystem uppgår till:
(mnkr)
Länstrafiken Örebro AB
Scantec AB
Länsgården Fastigheter AB
Region Örebro läns förvaltnings AB

0
5
10
0

Region Örebro län debiterar en borgensavgift i de fall
borgen för lån lämnas till hel- eller delägt bolag som
bedriver verksamhet på en konkurrensutsatt marknad.
Borgensavgifter gäller från 2022 enligt följande:
Länsgården Fastigheter AB

0,4%

Örebro Läns Flygplats AB*

0,35%

Svelandstrafiken AB

0,4%

Scantec AB

0,4%

*) samordnad med Örebro kommun

Pensionsmedelsportfölj
Region Örebro län har under åren 2017 till 2020 återlånat de
årens intjänade pensionsförpliktelser. Det innebär att en
summa motsvarande förändringen av pensionsskulden respektive år har använts för finansiering av fastighetsinvesteringar.
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Från och med 2021 sker åter placeringar i pensionsmedelsportföljen. För 2021 uppgår beslutade avsättning till totalt
674 miljoner kronor, varav 464 miljoner kronor avser
tidigare återlånade medel.
Mot bakgrund av att regionen 2021 inte har uppnått full
konsolidering vad gäller placeringar för framtida pensionsutbetalningar, föreslås att avsättningen för 2022 utgörs av
årets intjänade pensionsskuld (normal avsättning) plus en
överavsättning om 100 miljoner kronor, totalt 427 miljoner
kronor.
Sedan 2010 har Region Örebro län, Region Sörmland och
Region Västmanland samarbetat inom finansområdet.
Tillsammans strävar organisationerna efter att vara ansvarsfulla investerare som placerar kapitalet hållbart. Arbetet
kring hållbara placeringar är en central del inom samarbetet
vilket har lett till en utvecklad syn och kontroll över etiska,
hållbara och ansvarsfulla placeringar.
Varje år genomförs en koldioxidscreening av kapitalportföljen i syfte att belysa den klimatpåverkan som kapitalportföljen genererar. De senaste årens mätningar visar att
kapitalportföljen har ett lägre koldioxidavtryck än jämförelseindex.
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

± 70

Förändring av övriga driftskostnader 1 procent

± 53

Förändring av skatteunderlaget med 1 procent

± 76

10 öre förändrad utdebitering

± 68

RIKTLINJER FÖR
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
I och med beslutet om verksamhetsplan med budget
beslutar regionfullmäktige om följande riktlinjer för 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 i Region
Örebro län är att varje generation av länets invånare ska
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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. Över mandatperioden ska utvecklingen av Region Örebro läns resultat,
tillgångar och skulder resultera i att soliditeten (inklusive
samtliga pensionsförpliktelser) som uppgick till -13 procent
i bokslutet 2020 blir positiv senast 2030.
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 innebär även att varje verksamhet ska ta hänsyn
till, och inom befintlig ram, finansiera förändrade avskrivningskostnader till följd av beslutade investeringar.

EFFEKTMÅL INOM EKONOMI

		 EFFEKTMÅL
10. Region Örebro län har en långsiktig stark och
hållbar ekonomi samt uppnår en verksamhetsmässig
och finansiell god hushållning.
Indikatorer
• Soliditeten förbättras.
• Region Örebro län redovisar över mandatperioden
2019–2022 ett resultat som motsvarar minst
1,25 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
• Styrelsen och nämnderna redovisar ett resultat i
balans.
• Klimatbelastningen från Region Örebro läns
kapitalförvaltning är lägre än för jämförbara index.
• Extern upplåning för finansiering av investeringar
sker om möjligt genom gröna lån.
• Betalningsberedskapen uppgår varje tillfälle till minst
en månad.

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 finansiella och verksamhetsmässiga mål vara
uppfyllda. Vid bedömningen om kraven på god ekonomisk
hushållning har uppfyllts ska årets resursutnyttjande ställas
mot verksamheternas övergripande måluppfyllelse.
I verksamhetsplan för 2021 har fullmäktige fastställt
riktlinje för resultatutjämningsreserv.
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Budget 2022
samt plan 2023–2024
RESULTATBUDGET (mnkr)
			 Utfall
			2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Budgetramar till nämnderna				

-9 540

-10 066

-10 291

-10 418

Löne- och prisjustering 				

-230

-215

-146

-297

Särskilda prioriteringar				
-280

-50

-40

-40

Regionstyrelsens planeringsreserv, årets				

-50

-50

-50

-50

Regionstyrelsens planeringsreserv, föregående års				

-34

-50

-100

-150

Omställning				
-138

-142

-76

0

Regionstyrelsens verksamhetskostnad				
-54

-148

-104

-197

-10 721

-10 808

-11 153

8 179

8 414

Verksamhetens nettokostnader			

-9 735

-10 327

					
Skatteintäkter			

7 349

7 477

7 934

					
Generella statsbidrag och utjämning			

2 833

2 954

3 007

2 850

2 873

Verksamhetens resultat			447

105

221

220

134

					
Finansiella intäkter			300

177

222

259

285

Finansiella kostnader			

-217

-97

-137

-167

-207

Finansnetto			83

80

85

93

78

313

212

					
Årets resultat			530

185

306

					
Balanskravsjusteringar			-68

-85

-106

-113

-99

Årets resultat efter balanskravsjusteringar			462

100

200

200

114

Särskilda prioriteringar
(mnkr)				
Nämnd

2022

Levnadsvanemottagningar				
HSN

-10,0

Utveckling av närsjukvårdens arbete med barn och ungas psykiska ohälsa		

HSN

-10,0

Förstärkt akut närsjukvård				

HSN

-10,0

Förstärkt vård efter sexuella övergrepp				

HSN

-1,0

Vård för svårt sjuka barn och stöd till familjerna				

HSN

-2,0

Betald vidareutbildning för undersköterskor				

HSN

-6,0

Ytterligare vaccinering mot livmoderhalscancer				

HSN

-1,0

Förstärkningar för att motivera nya och hälsa tidigare resenärer tillbaka till kollektivtrafiken

SBN

-4,0

Stärka sammanhållningen av kultur och civilsamhälle i länet			

KN

-1,5

Återstart och omställning för jobb, utbildning och företagande			

RTN

-4,0

Summa					
-49,5
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DRIFTBUDGET (mnkr)
			
Aktuell Justeringar Löne- och
Särskilda
Ramar till
			 ram 2021* inför 2021 prisuppräkn
priori- nämnderna
						
teringar
2022
Budgetramar till nämnderna					
Regionfullmäktige			
-18		
-0,4		
-18
Regionstyrelsen					
varav					
- Regionstyrelsen och regionkansliet			
- Hälsovalsenheten 			

36,6

-10,1		

-437

-1 916		

-40,2		

-1 957

-464

- Tandvårdsenheten			
-242		
-5,1		
-247
					
Hälso- och sjukvårdsnämnd			

-6 341

-50,0

-136,2

-40,0

-6 567

Forsknings- och utbildningsnämnd			
-124		
-2,6		
-127
Folktandvårdsnämnd			
-1		
0,0		
-1
Servicenämnd			
-48		
-1,0		
-49
Samhällsbyggnadsnämnd			
-629		
-13,2

-4,0

-646

Regional tillväxtnämnd			-145		-3,0

-4,0

-152

Kulturnämnd			-113		-2,4

-1,5

-117

0,0		

0

Gemensam nämnd för företagshälsa och tolkförmedling 		

0		

					
Tidigare beslut ej utfördelade till nämnderna				

-10,0

-1,3		

-11

					
Summa budgetramar till nämnderna			

-10 042

-23,4

-215,5

-49,5

-10 330

					
- Regionstyrelsens verksamhetskostnad			
-184				
-148
- Effekter tidigare års beslut			

-34				

-50

- Regionstyrelsens planeringsreserv			
-50				
-50
- Omställning			
-78				
-142
					
Verksamhetens nettokostnader			
-10 388				
-10 721
					
Regionstyrelsens finansförvaltning			
10 573				
11 027
					
Årets resultat			
185				
306
* Aktuell budgetfördelning per 2021 04 30

Justeringar inför 2021 avser tidigare beslut om framtidens
vårdinformationsstöd 13,4 miljoner kronor.
RS disposition av 60 miljoner kronor från omställning till
hälsoval med mera, tillskott läkemedelsbudget 61 miljoner
kronor.
Justering av ramarna gjord i samband med internränteförändring vilken ledde till hyressänkning 131 miljoner kronor.
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Nämndernas ramar har därefter räknats upp med 2,1
procent.
Kvar att disponera för tidigare beslut lämnas 10 miljoner
kronor, vilka också räknas upp med index, exempelvis
ungdomsmottagning, kvinnosjukvård, tandvårdsutbildning,
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BALANSBUDGET (mnkr)
			 Utfall
			2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

55

49

TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			24

44
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MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar			

5 578

6 277

6 663

6 654

6 660

Maskiner och inventarier			

929

1 209

1 402

1 402

1 402

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			176

174

174

174

174

8 285

8 285

					
Summa anläggningstillgångar			

6 707

7 705

8 283

					
Omsättningstillgångar					
Förråd			102

160

88

88

88

Fordringar			995

770

722

646

646
6 326

Kortfristiga placeringar pensionsmedelsportfölj			

4 528

4 440

5 187

5 699

Kassa/bank och kortfristiga placeringar likviditetsportfölj			

244

356

238

419

432

Summa omsättningstillgångar			

5 868

5 726

6 235

6 852

7 492

15 137

15 777

3 480

					
SUMMA TILLGÅNGAR			

12 575

13 431

14 518

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital					
Ingående eget kapital			

2 762

2 741

2 861

3 167

Årets resultat 			

530

185

306

313

212

Summa eget kapital			

3 292

2 926

3 167

3 480

3 692

					
Avsättningar					
Avsättning för pensioner inkl löneskatt			

4 735

5 074

5 702

6 001

6 429

Summa avsättningar			

4 735

5 074

5 702

6 001

6 429

2 881

					
Skulder					
Långfristiga skulder			

1 917

2 656

2 874

2 881

Kortfristiga skulder			

2 631

2 775

2 775

2 775

2 775

Summa skulder			

4 548

5 431

5 649

5 656

5 656

					
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		

12 575

13 431

14 518

15 137

15 777

Ansvarsförbindelse pensioner inkl löneskatt			

4 934

4 641

4 437

4 253

4 080
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KASSAFLÖDESBUDGET (mnkr)
			 Utfall
			2020

Budget
2021

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Årets resultat			530

185

306

313

212

Justering för av- och nedskrivningar			

367

395

446

448

451

Justering för gjorda avsättningar			

326

314

327

299

428

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster			

51		

					
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		

1 274

894

1 221

1 136

1 091

Ökning/minskning kortfristiga fordringar			

-232

0

0

0

0

Ökning/minskning förråd och lager			

8

0

0

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder			

406

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten			

1 456

894

1 221

1 136

1 091

					
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar			

-3

-19

0

-14

0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar			

-821

-1 227

-920

-411

-451

Investeringar i materialla anläggningstillgångar externa hyresgäster				

-104

-25

0

Investeringar i finansiella tillgångar			

-17

-427

-399

-528

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar			

6

Justering ej likvidpåverkande poster				
Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-835

-460
-85

-106

-113

-99

-1 792

-1 557

-962

-1 077

					
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Minskning långfristiga skulder			

-13

-15

-18

Ökning långfristiga skulder			

650

754

132

0

0

Ökning långfristiga skulder, externa hyresgäster					

104

25

0

218

7

0

181

14

Ökning långfristiga fordringar			

-2

Minskning långfristiga skulder			

17

Kassaflöde från finansieringsverksamheten			652

739

-18

					
ÅRETS KASSAFLÖDE (exkl förändring pensionsmedel)			
1 273

52

-159

-118
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Investeringsbudget
Övergripande förutsättningar
Strategin för finansiering av investeringar under kommande
år beskrivs ovan under Finansiering av investeringar.
Respektive nämnd 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 ansvarar för beslutsprocess för
fastighetsinvesteringar samt 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.

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 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 2021 är
2 233 miljoner kronor, inklusive överförda beslut från
tidigare år. Prognosen för genomförda investeringar 2021
är per april 1 412 miljoner kronor. Mellanskillnaden
821 miljoner kronor kan därför bli föremål för bedömning
om det är investeringsbeslut som ska strykas eller föras över
till 2022 års budget.

Investeringsbudgetens struktur
Investeringsbudgeten innehåller:
• Budgetens fördelning per investeringsgrupp och nämnd
för 2022.
• Sammanställning av fastighetsinvesteringar för
2022–2024.
• 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 samt
nya investeringar.
• Sammanfattande beskrivningar av övriga investeringar.
Investeringar 2022
Nämnd		Immaterialla
Fastigheter
MT
IT
Övriga
						invest
Regionstyrelsen						10,2

Totalt
10,2

135,4		

58,3

193,7

Hälso- och sjukvård, H-husprojektet						

10,0

10,0

Folktandvårdsnämnden				12,6		 6,6

19,2

Hälso- och sjukvårdsnämnden				

Forskningsnämnden				10,7		 2,2

12,8

49,5

759,7

Samhällsbyggnadsnämnden						12,7

12,7

Servicenämnden			

621,0		89,1

Regional tillväxtnämnd						

5,6

5,6

Gemensamma nämnden för företagshälsa och tolkförmedling					

0,2

0,2

155,4

1 024,1

Summa		

0,0

621,0

158,6

89,1
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Fastigheter
Totala fastighetsinvesteringar för 2022 uppgår till 621 miljoner kronor. Fördelning per nämnd som kommer hyra
lokalerna framgår nedan. Totalsumman för fastighetsinvesteringar innefattar även 104 miljoner kronor för investeringar
Nämnd

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Folktandvårdsnämnden
Servicenämnden
Regional tillväxtnämnd

åt externa hyresgäster. Tabellen visar också preliminära
beräkningar för hyreshöjningar år 2022–2024 per nämnd,
som kommer ske till följd av beslutade och förväntat
genomförda investeringar.

Investering
2022

Preliminär årshyreshöjning, mnkr/år
2022
2023
2024

12,1
151,7

42,7

23,2

1,9

3,0

1,8

0,2

0,2

336,5

19,3

3,9

0,1

13,5

0,1

5,4

0,2

Externa hyresgäster

104,3

Summa

621,0

Nedan redovisas ett underlag för aktuella fastighetsinvesteringar samt kort beskrivning av objekt som överstiger
10 miljoner kronor i total planerad investering:
Hälso- och sjukvårdsnämnd
		

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Verksamhetsförändringar
Nytt projekt

2022

2023

2024

468,0		258,9

151,7

45,4

24,0

9,0		
9,0

9,0

9,0

9,0

11,8		

0,0

11,8

0,0

0,0

Ombyggnation yttre tillgänglighet entré M-huset, USÖ

2,2		

0,0

2,2

0,0

0,0

Uppgradering fastighetsnät B-huset, USÖ

9,6		

0,0

9,6

0,0

0,0

447,2		249,9

130,9

36,4

15,0

Pågår
Ambulansstation Berglunda

83,1		 55,7

27,4

0,0

0,0

HBygginvestering i samband med MT-investering

179,6		 97,8

36,8

15,0

15,0

Cyclotron, radiokemienhet och PET-CT (MT 2615)

105,1		 73,9

31,2

0,0

0,0

Uppgradering fastighetsnät O-huset, USÖ

11,6		

2,5

9,1

0,0

0,0

Interimslösning neonatal, USÖ

67,8		 20,0

26,4

21,4

0,0

Objekt: Ambulansstation Berglunda
Projektet att skapa en ny ambulansstation startades 2015
med en förstudie som pekade ut att huvuddelen av
ambulansverksamheten ska flyttas till Berglunda. Med en
ambulansstation i Berglunda finns närhet till motorväg i
flera väderstreck vilket förbättrar möjligheten till snabb
utryckning. Markköpet är avtalat med Örebro kommun och
byggnation pågår. Planerad inflyttning är under 2022.
Objekt: Bygginvestering i samband med MT-investering
I samarbete med avdelningen för medicinsk teknik utförs
nödvändiga byggnadsåtgärder vid åter- och nyinvesteringar
av medicinteknisk utrustning.
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Objekt: USÖ, Cyklotron, PET-CT och radiokemienhet
Idag bedrivs PET-CT-undersökningar i källarplanet i Ohuset på Universitetssjukhuset Örebro. Vid en PET-CTundersökning används isotoper som tillverkas i en cyklotron.
Då det idag inte finns någon cyklotronanläggning i nära
anslutning köps isotoper från ett företag i Finland och flygs
till Örebro. Den här typen av undersökning ökar inom
Region Örebro län. I O-huset ska en ombyggnation och
en utbyggnad i källarplan ske för att tillskapa lokaler för en
cyklotronanläggning, ytterligare en PET-CT samt tillhörande renrum och radiokemienhet. Byggnationen medger
att verksamheten kan framställa egna isotoper på plats
och möjliggör undersökningar med isotoper med kortare
halveringstid.
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Objekt: Uppgradering fastighetsnät, O-huset, USÖ
Fastighetsnätet för överföring av datatrafik inom O-huset på
Universitetssjukhuset Örebro är installerat i samband med
att huset uppfördes 1996 och har idag uppnått sin maximala
överföringskapacitet. För att säkerställa en framtida tillförlitlig datauppkoppling för vårdens behov behöver nätet nu
uppgraderas. Den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen inom vården kräver en högre överföringshastighet
i kablaget än det som installerades 1996. Medicinteknisk
utrustning och IT-utrustning är fortfarande fast anslutna
och kräver högre hastigheter. Trådlösa lösningar och det
faktum att fast patienttelefoni inte finns kvar inom sjukhuset gör däremot att färre nätverksuttag krävs.

Folktandvårdsnämnd
		

Objekt: Interimslösning neonatal, USÖ
Den långsiktiga lösningen för en ny modern neonatalavdelningen ligger för långt fram i tiden för att verksamheten ska
kunna bedrivas i lokaler som inte är anpassade för dagens
krav. I väntan på att en ny vårdbyggnad skapas därför en
interimslösning genom en ombyggnad av befintliga vårdlokaler för att kunna bedriva god och patientsäker vård där
föräldrar och barn ska kunna samvårdas.

Total investering Beslut – 2021

2022

2023

2024

Folktandvårdsnämnden

3,0		
3,0

3,0

3,0

3,0

Verksamhetsförändringar

3,0		
3,0

3,0

3,0

3,0

Total investering Beslut – 2021

2022

2023

2024

Regional tillväxtnämnd

44,0		 32,3

13,5

1,8

1,8

Verksamhetsförändringar

1,8		
1,8

1,8

1,8

1,8

Nytt projekt

1,1		
0,0

1,1

0,0

0,0

Fellingsbro folkhögskola, ombyggnation matsal

1,1		

0,0

1,1

0,0

0,0

Pågår

41,1		30,5

10,6

0,0

0,0

Fellingsbro folkhögskola, ny byggnad av aula med mera

41,1		 30,5

10,6

0,0

0,0

Regional tillväxtnämnd
		

Objekt: Fellingsbro Folkhögskola, ny aula
Nya förslag har arbetats fram under våren 2019, i det nya
förslaget som antogs kommer ombyggnaden av befintliga
lokaler så som utbildningssalar och tillbyggnaden av aulan

att ske i samma etapp. Teknisk projektering pågår, upphandling och byggstart planeras ske under sista halvåret 2020,
planerad byggnation under 2020–2022
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Servicenämnden, fastigheter
		

Servicenämnden, fastigheter

2022

2023

2024

401,9		
298,9

250,0

160,0

159,0

Energieffektiviseringar, pott

10,0		 10,0

10,0

10,0

10,0

Förstudier och planering, pott

15,0		 15,0

15,0

15,0

15,0

Hissar länet

10,0		 10,0

10,0

10,0

10,0

Projektering, pott

50,0		 50,0

50,0

50,0

50,0

Reinvesteringar och brandåtgärder länet, pott

70,0		 70,0

70,0

70,0

70,0

Parkeringsrenovering länet

1,0		

1,0

1,0

1,0

1,0

Nytt projekt

31,0		

0,0

29,0

1,0

1,0

M-huset, USÖ, utbyte rumsstyrning värme och ventilation

10,0		

0,0

10,0

0,0

0,0

3,0		

0,0

1,0

1,0

1,0

18,0		

0,0

18,0

0,0

0,0

214,9		142,9

65,0

3,0

2,0

Färdigställande HIN-åtgärder USÖ, lagkrav

30,9		 27,9

3,0

0,0

0,0

Nytt system insamling mediaförbruknig, länsövergripande

12,0		

4,0

2,0

2,0

2,0

Ombyggnad T-huset

95,0		 65,0

30,0

0,0

0,0

Omdisponering verksamhetslokaler museet

66,0		 40,0

26,0

0,0

0,0

Lagkrav laddstolpar parkering
M-huset, USÖ, renovering bassäng
Pågår

Telefoner och televäxel till hissar, nytt lagkrav

3,0		

1,0

1,0

1,0

1,0

Köldmediasystem USÖ, reinvestering, lagkrav

8,0		

5,0

3,0

0,0

0,0

Objekt: Energieffektiviseringar, pott
Investeringarna ingår i Regionfastigheters handlingsplan
som syftar till att uppnå Region Örebro läns mål gällande
energi och co2-besparingar.
Objekt: Potter för förstudier och planering respektive
projektering
Denna pott är till för att finansiera projekt i tidiga skeden
då de ännu inte finns beslutade investeringsmedel samt för
projekteringsfasen i de fall projekten inte hinner tas med i
ordinarie VP/budgetprocess.
Objekt: Hissar, länet
I Region Örebro läns fastigheter finns hissar som hanteras
enligt en upprättad plan där renovering, utbyte av delar och
hela utbyten sker för att minimera risken för haverier.
Objekt: Reinvesteringar och brandåtgärder i länet, pott
Återinvesteringar i fastigheterna enligt Regionservice,
fastigheters planering.
Objekt: M-huset, USÖ, renovering bassäng
Rehabiliteringsbadet på Universitetssjukhuset byggdes i
början av 1990-talet och har nått sin tekniska livslängd.
Bassänger, ytskikt, ventilationsaggregat, teknisk utrustning
med mera behöver bytas ut.
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Objekt: Färdigställande av HIN-åtgärder, USÖ, lagkrav
Som fastighetsägare åligger det Region Örebro län att
åtgärda enkelt avhjälpta hinder såsom att skapa ramper,
ledstråk, minska bländningsrisker, sänka dörröppningsknappar med mera. Arbetet pågår och endast ett fåtal
byggnader på USÖ-området kvarstår.
Objekt: Nytt system för insamling av mediaförbrukning,
länsövergripande
Projektet är en del av Regionservice, fastigheters digitaliseringsarbete där analoga mätare och manuella avläsningar
ska ersättas av digitala driftövervakningssystem. Detta gör
också att medieförbrukningen kan mätas och justeras i
realtid och avvikelser kan hanteras skyndsamt. Målet med
detta är främst att minska driftkostnader och fastigheternas
energiförbrukning.
Objekt: Ombyggnad T-huset (hör samman med
Objekt: Lokaler för fastighetsdrift, T-huset USÖ)
I T-huset finns idag sjukhusets fastighetstekniska nav. I
huset arbetar driftgrupp USÖ i lokaler som är i stort behov
av renovering, verksamhetsanpassning och säkerhetsanpassning. Resultatet av att genomföra detta projekt blir främst
att skapa en god arbetsmiljö, att tillgodose T-husets stora
renoveringsbehov samt att säkerställa att inga obehöriga
når de tekniska system som driften av sjukhuset vilar på.
Projektet har en färdigställd förstudie. Byggstart för yttre
renovering sker 2020. För verksamhetens behov och inre
renovering sker byggstart 2021.
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Servicenämnden, övriga områden
		

Servicenämnden, övriga områden
Verksamhetsförändringar
Pågår
Lokaler för fastighetsdrift T-huset
Ny datahall och kontor IT

Objekt: Lokaler för fastighetsdrift, T-huset USÖ (hör samman
med Objekt: Ombyggnad T-huset
I T-huset finns idag sjukhusets fastighetstekniska nav. I
huset arbetar driftgrupp USÖ i lokaler som är i stort behov
av renovering, verksamhetsanpassning och säkerhetsanpassning. Resultatet av att genomföra detta projekt blir främst
att skapa en god arbetsmiljö, att tillgodose T-husets stora
renoveringsbehov samt att säkerställa att inga obehöriga
når de tekniska system som driften av sjukhuset vilar på.
Projektet har en färdigställd förstudie. Byggstart för yttre
renovering sker 2020. För verksamhetens behov och inre
renovering sker byggstart 2021.

Regionstyrelsen
		

Regionstyrelsen

Total investering Beslut – 2021

2022

2023

2024

322,9		238,2

86,5

1,8

1,8

1,8		
1,8

1,8

1,8

1,8

321,1		236,4

84,7

0,0

0,0

52,8		 25,0

27,8

0,0

0,0

268,3		211,4

56,9

0,0

0,0

Objekt: Ny datahall och kontor IT
Område IT ska samlokaliseras i en nytillskapad byggnad
i direkt anslutning till USÖ söder om M-huset. Det nya
IT-huset kommer inrymma ändamålsenliga lokaler som
främjar samarbeten mellan de olika avdelningarna och
förenklar flöden och processer inom området. Den nya
byggnaden uppförs med höga ambitioner med tanke på
miljövänliga materialval, låg energiförbrukning och sunda
inomhusmiljöer. I och med samlokaliseringen kan ett antal
förhyrda lokaler i Örebro sägas upp och ställas till förfogande för marknaden.

Total investering Beslut – 2021

2022

2023

2024

33,1		21,1

12,1

0,1

0,1

Verksamhetsförändringar

0,1		
0,1

0,1

0,1

0,1

Nytt projekt

8,0		
0,0

8,0

0,0

0,0

Markköp del av Örebro Slussen 1

8,0		

0,0

8,0

0,0

0,0

Pågår

25,0		
21,0

4,0

0,0

0,0

Solpaneler

25,0		
21,0

4,0

0,0

0,0

Objekt: Solpaneler
Regionservice Område Fastigheter har genomfört en
bedömning avseende potential för takmonterade solcellsinstallationer på Region Örebro läns fastigheter. Solcellerna
innebär en minskad miljöpåverkan då förnybar solel ersätter

köpt elenergi med inslag 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. Projektet pågår.
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Externa hyresgäster
		

Total investering Beslut – 2021

2022

2023

2024

Externa hyresgäster

315,8		186,6

104,3

25,0

0,0

Pågår

315,8		186,5

104,3

25,0

0,0

Campus etapp 3

263,0		156,5

81,5

25,0

0,0

52,8		 30,0

22,8

0,0

0,0

Omdisponering verksamhetslokalet museet

Objekt: Campus etapp 3
Örebro Universitet bedriver läkarutbildning i hus 35 på
Universitetssjukhuset, Campus USÖ. De har ett utökat
lokalbehov och en utbyggnad österut är planerad med
kontorslokaler, undervisningslokaler, en restaurang med
uteservering och en hörsal för 250 åhörarplatser. Projektet
är upphandlat och byggnation pågår. Inflyttning sker 2023.
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Objekt: Omdisponering verksamhetslokaler museet
I samband med en kommande rotrenovering av Örebro
läns museum vill hyresgästen anpassa lokalerna till nya
behov. De åtgärder som planeras utföras är bland annat
omdisponeringar av planlösningen, tillskapa en muséespecifik klimatanläggning för rätt temperatur och luftfuktighet samt höja säkerhetsklassningen på delar av
lokalerna. Även tillgängligheten både i och utanför lokalerna
ska förbättras. Resultatet av åtgärderna blir att nya typer av
utställningar kan inrymmas på museet.
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Immateriella investeringar
Under immateriella investeringar budgeteras inga nya medel
2022. Pågående investeringar är nytt vårdinformationsstöd,
men till följd av förskjutningar i tidplanen för införandet
behövs inga nya beslut för året.

MT-investeringar
Medicintekniska (MT) investeringar uppgår till 158,6 miljoner kronor för 2022. Nyinvesteringar för cyklotron,
robot för ortopedi och kamerascanner ingår med totalt
25,6 miljoner kronor samt investeringar för ALF-medel
om 8 miljoner kronor.
Fördelningen per verksamhet framgår nedan:
Medicintekniska investeringar (mnkr)

Ny-

Re-

Totalt

invest invest
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Område specialiserad vård

23,0

91,1

114,1

Område nära vård		

18,7

18,7

Område psykiatri		

0,0

0,0

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gemensamt		

2,5

2,5

23,0

112,3

135,3

2,6

10,0

12,6

Forskningsnämnden		2,7

2,7

Summa hälso- och sjukvårdsnämnden
Folktandvårdsnämnden
ALF-medel

7,0

1,0

8,0

Summa forskningsnämnden

7,0

3,7

10,7

32,6

126,0

158,6

Totalt

Beskrivning av planerade nyinvesteringar MT:
Objekt: Cyklotron, avdelningen för sjukhusfysik,
Område specialiserad vård.
Utrustningen medför en ny metod för Region Örebro län.
Med utrustningen kommer man att själv kunna framställa
isotoper och läkemedel för behandling av cancerpatienter.
Man kommer även att kunna använda sig av isotoper som
har en kort halveringstid då utrustningen är placerad i
närheten av PET-CT. Idag levereras läkemedel bland annat
från Finland vilket också begränsar urvalet av isotoper.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppskattades
2016 till 25 miljoner kronor. Fördelningen var då 9 miljoner kronor för utrustning 2017 samt 16 miljoner kronor
för utrustning år 2021. Investeringskostnaden har under
2020 behövt revideras och är nu 37 miljoner kronor, därför
äskas nu om ytterligare 12 miljoner kronor för 2022. Nyoch ombyggnation kommer att krävas, vilket hanteras inom
Cyklotronprojektet som omfattar byggnationen.

Objekt: Robot för ortopedi, ortopediska kliniken,
Område specialiserad vård.
Inom ortopedisk kirurgi går utvecklingen snabbt mot
robotassisterad kirurgi för att öka precisionen vid framför
allt protesersättning av leder. Med den nya metoden
kommer kirurgerna att kunna överge den nuvarande
metodiken där protesdelarna sätts in med hjälp av manuella
riktare vilket ger förutsättningar för bättre kliniska resultat
på både kort och lång sikt
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
totalt 11 miljoner kronor 2022. Kostnad för serviceavtal
tillkommer med preliminärt 1 miljon kronor per år.
Objekt: Kamerascanner, Folktandvården
Ny metodutveckling för avtryckstagning inom tandvårdsprocesserna som minskar antalet besökstillfällen och innebär
kortare undersökningstid för patienterna.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
totalt 2,6 miljoner kronor inkl moms 2022. Därtill kommer
avtal för mjukvarusupport att tecknas, uppskattad kostnad
10 000 kr/år och skanner.
Beskrivning av planerade återinvesteringar MT:
Objekt: Ambulanser, akutklinikerna, Område nära vård.
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: Fem stycken ambulanser à 2 miljoner
kronor ersätter äldre ambulanser under 2022 till en kostnad
av 10 miljoner kronor. Två till Örebro, två till Lindesberg
och en till Karlskoga.
Objekt: Endoskopiutrustning, endoskopiverksamheterna inom
Område specialiserad vård.
Investeringen är ersättning för befintlig utrustning som
uppnått sin tekniska och kliniska livslängd samt utökning
av antal endoskopirum på grund av utökat uppdrag.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
15 miljoner kronor för 2022.
Objekt: Datortomografiutrustning för avancerade undersökningar, röntgenkliniken, Område specialiserad vård.
Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått
sin tekniska och kliniska livslängd. Avsedd för avancerade
diagnostiska datortomografiundersökningar.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
16 miljoner kronor för 2022. Ombyggnation kommer att
krävas.

59

BILAGOR

Objekt: Genomlysningsutrustning, röntgenkliniken,
Område specialiserad vård.
Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin
tekniska och kliniska livslängd. Avsedd för diagnostik och
interventioner även i samarbete med endoskopiverksamheten.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
6 miljoner kronor för 2022. Ombyggnation kommer att
krävas.
Objekt: Datortomograf, onkologiska kliniken,
Område specialiserad vård.
Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin
tekniska och kliniska livslängd. Avsedd för strålbehandlingsplanering.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
8 miljoner kronor. Fördelningen är 5,3 miljoner kronor för
utrustning 2021 och 2,7 miljoner kronor för utrustning
2022. Ombyggnation kommer att krävas.
Objekt: Röntgen stat (röntgenutrustning), hjärt-, lung-,
fysiologiska kliniken, Område specialiserad vård.
Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått sin
tekniska och kliniska livslängd. Avsedd för arytmi/elektrofysiologi laboratoriet.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
10 miljoner kronor. Fördelningen är 4,8 miljoner kronor
för utrustning 2021 och 5,2 miljoner kronor för utrustning
år 2022. Ombyggnation kommer att krävas.
Objekt: Kringutrustning till nytt elfys lab, hjärt-, lung-,
fysiologiska kliniken, Område specialiserad vård.
Avsedd för arytmi-, elektrofysiologiverksamhet.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
2,7 miljoner kronor 2022.
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Objekt: Trauma och spinalnavigation, ortopediska kliniken,
Område specialiserad vård.
Avsedd för navigationssystem som fungerar med O-arm och
3D-cbåge.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
2,8 miljoner kronor 2022.
Objekt: Skelett- lunglab, röntgenkliniken,
Område specialiserad vård.
Investeringen ersätter befintlig utrustning som uppnått
sin tekniska och kliniska livslängd. Avsedd för skelett- och
lungundersökningar.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
4,0 miljoner kronor 2022. Ombyggnation kommer att
krävas.
Objekt: Mediapendlar, Område specialiserad vård.
Avsedd för försörjning av gas, el, data till medicinteknisk
utrustning på operationssalar och intensivvårdsplatser.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
4,3 miljoner kronor 2022. Ombyggnation kommer att
krävas.
Objekt: Dentala unitar, Folktandvården.
Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och
kliniska livslängd.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
totalt 6 miljoner kronor inkl moms 2022.
Objekt: Sterilutrustning, Folktandvården.
Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och
kliniska livslängd.
Investeringsutgift: Utrustningsinvesteringen uppgår till
totalt 3 miljoner kronor inkl moms 2022.
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It-investeringar
Investeringar i it-utrustning 2022 uppgår till 89,1 miljoner
kronor. Det avser bland annat datorer och video som hyrs
ut till verksamheterna, varav 16,9 miljoner kronor avser
investeringar som hänförs till det nya it-huset. I övrigt rör
investeringarna såväl vårdsystem som bastjänster och inköp
av it-utrustning som anskaffats av Regionservice it och hyrs
av verksamheterna.

Övriga investeringar
Verksamhet

Byggansl Teknisk Övrigt

Total

utrustning utrust-		 övrig
		 ning		invest
Regionstyrelsen			10,2

10,2

Hälso- och sjukvårdsnämnden

5,9

58,3

Hälso- och sjukvård, H-husprojektet 10,0			

10,0

29,6

22,9

4,5

6,6

Forskningsnämnden			2,2

2,2

Folktandvårdsnämnden

1,1

1,0

27,5

49,5

Samhällsbyggnadsnämnden			12,7

12,7

Servicenämnden

19,6

2,4

4,4		

1,2

5,6

hälsa och tolkförmedling			

0,2

0,2

64,5

155,4

Regional tillväxtnämnd
Gemensam nämd för företags-

Summa

64,7

26,3

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 2022 till
64,7 miljoner kronor, varav H-huset utgör
10,0 miljoner kronor.
Teknisk utrustning
I denna investeringsgrupp ingår till exempel låssystem,
passersystem, kraft- och styrsystem på operationssalar,
patientsignalanläggningar. Totalt beräknas 26,3 miljoner
kronor åtgå för investeringar i övrig teknisk utrustning
för 2022.
Övriga inventarier
Övriga inventarier exklusive byggnadsansluten utrustning
uppgår till totalt 64,5 miljoner kronor. Investeringarna avser
främst möbler och annan utrustning. Under regionstyrelsen
budgeteras även en pott för oförutsedda investeringar om
10 miljoner kronor. Denna kan gälla för alla olika typer av
investeringar och enligt delegationsordningen kan regiondirektören fatta beslut under året om dispositioner ur detta
anslag. Oförbrukade medel i denna pott förs inte över till
nästa år.
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Direktiv 2022 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 2022 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 har haft i uppdrag att se över
vilka fastigheter som primärt inte ingår i vård- och omsorgsuppdraget i syfte att avyttra dessa. Under pågående
pandemi har arbetet av marknadsskäl tagit paus. Bolaget får
i uppdrag att fortsätta processen.
Länsgården får också i uppdrag fortsätta byggnationen av
ett nytt vård- och omsorgsboende i anslutning till vårdcentralen i Nora samt fortsätta med ombyggnation av vårdoch omsorgsboende och vårdcentral vid Skebäck i Örebro
kommun.
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 och inriktning
Bolaget ska erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro
län professionell teater av hög konstnärlig kvalitet samt vara
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en resurs inom kommunen och länet för såväl professionella
teateraktörer och amatörteater som för skolan i dess olika
former.
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.
Svealandstrafiken AB
Mål och inriktning
Bolaget bedriver trafikrörelse avseende kollektivtrafik samt
därmed förenlig verksamhet i Västmanlands län och
Örebro län.
Bolaget ägs till lika delar av Region Västmanland och
Region Örebro län. Bolaget är en del av respektive regions
verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta.
Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av respektive regions
fullmäktige eller styrelse, fastställda av bolagsstämma.
Uppdraget enligt nedan är ett komplement till ägardirektiv
och bolagsordningen och baseras på de förutsättningar och
målsättningar som förelåg inför bildandet av ett gemensamt
ägt bolag.
Följande effekter förväntades uppstå:
• Flera positiva stordriftsfördelar och synergier, med lägre
kostnad som följd. De ekonomiska effekterna av dessa
bedömdes per år till cirka 0–6 miljoner kronor för
Region Örebro län och cirka 3–6 miljoner kronor för
Region Västmanland.
• För Region Örebro län förväntades:
- högre upplevd kundnöjdhet
- bättre anställningsvillkor för busschaufförer
- fortsatt högre andel anställda kvinnor i bolaget än
		 branschen i övrigt.
Bolaget ges i uppdrag att i samband med ägardialoger redovisa aktiviteter och effekter utifrån målsättningarna ovan.
Resultatkrav
Bolaget ska ha som inriktningsmål att nå ett resultat i
verksamheten som medger avkastning på insatt kapital
motsvarande 10 procent. Den närmare nivån beslutas på
ägarsamråd årligen.
Beslut om utdelning av avkastning till ägarna måste föregås
av beslut vid ägarsamråd.
Bolaget ska eftersträva att vid varje tillfälle ha en soliditet på
minst 15 procent.
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