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• Att bädda för transformation– En struktur för ledning och styrning som (ändå) 
inrymmer kreativitet

• samverkan internt, regionalt och internationellt
• Exempel på utvecklingsinsatser – strategiska och operativa
• Bra för vem? 



Vårt demografiska försprång – ”sense of urgency”
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Vad krävs? – En tydlig målbild



Tydlighet i ”förflyttning”



Tydlighet i vad som ska göras

Ledarskap, medarbetarskap och drivkraft till förändring (skapa genomförandekraft)

År 2025-2027

År 2028-2030

År 2035

Digitala 

verktyg för att 

främja hälsa

Digitala 

beslutsstöd 

breddinförs

Projekt förändrad 

struktur för hälsa 

och vård (Vård och 

omsorg i glesbygd, 

VÄLSAM) 

Ett nytt 

intelligent 

vårdinfor

mationsst

öd införs 

Spridning av 

goda 

arbetssätt 

Nya tjänster 

erbjuds 

År 2019-2021

”Förankring, fortsatt utveckling och 

nya tjänster växer fram” 

Verktygslåda för 

personcentrering

Digitalt stöd för 

medborgaren 

för att hantera 

sina ärenden

Kontinuerlig 

monitorering för 

kroniker (kol, 

hjärtsvikt, 

diabetes) 

Digital 

hälsocentral

Framtidens 

arbetsplats 

Folktandvården 

direkt 

Köfri vård 

Nya 

tjänstelösningar 

inom service
Samordnad 

individuell 

plan

År 2031

Prioriterade gemensamma insatser år 2019-2021 

År 2022-2024

”Spridning av goda 

arbetssätt och 

fortsatt utveckling”



En utvecklingsavdelning i framkant – organisera och samverka för utveckling

stöd för initiering, planering, ansökan, 

genomförande, samordning och 

koordinering av insatser i ex. projekt

Politiska 

prioriteringar Regio-

nala
Natio-

nella
EU

Direktiv

In- och 

omvärlds-

spaning

Strategier
EU

Natio-

nella
Regio-

nala

RN

Aktuella 

utlysningar

Behovsanalys och 

inventering

Nätverk och 

partners

Verksam-

heter inom 

regionen

Forsknings-

resultat

Tidigare

genomförda 

projekt

inflöde av projektidéer samt yttre stimulans för egen inventering 



Regional Samverkan e-hälsa och innovation

EIC
”Personcentrerad 
vård och omsorg

i hemmiljö”

Geografisk 
testmiljö för 
distansvård

Östra BD

Europas 
modernaste 
vård- & om-

sorgsboende
konsortium

Framtidens
vård &  om-

sorgsboende
Luleå kommun

Human Health & 
Activity Lab

LTU



Nationell närvaro
• Andra regioner

• Andra organisationer

• SKL

• Påverkansarbete 

• Omvärlds- bevakning och –analys 



Internationellt engagemang – stort nätverk

Nordiskt
• Avtal sjukvårdsregioner, SE, FI, 

NO
• Samverkansavtal Univ. SE, FI, 

NO
• Nordkalottrådet
• NSPA
• Nordiskt referenssites-

samarbete
• Vänregionsavtal Troms-Fylkes 

kommun

Europeiskt
• AER
• EHTEL
• CORAL
• Referenssites-nätverk
• CPMR – Baltic Sea Comission
• North Sweden European Office

Upp till 60-70 procent av ärendena på ett möte i regionfullmäktige påverkas direkt eller indirekt 
av EU-lagstiftning



Exempel på insatser som (vi tror) leder till 
innovativa arbetssätt

• Spetspatienter – hur ska vi som vårdgivare förhålla oss till patienter, som kan, 
vill och vet mer?

• Remoage – förändrade arbetssätt i vård och omsorg med stöd av digital teknik

• SCIROCCO – förstå den egna mognaden, regionala styrkor och svagheter –
förslag på transformativa insatser för att öka integrerade lösningar

• Digital kompetens – utveckla yrkesroller utifrån behov kopplat till 
digitaliseringen av hälso- och sjukvården

• Genomförandekraft – utbildningsprogram i att leda transformation

• Ordnat införande av digitala tjänster och produkter – ramverk, krav, spelregler

Strategi; hitta en balans mellan strategiska och operativa insatser där värde är 
tydligt för både patient och personal – koppla till 2035


