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Beslutsförslag 
 

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta 
 
att anta Alliansens förslag till verksamhetsplan med budget 2018 och 
planeringsförutsättningar 2019-2020, 
 
att fastställa budgetramar för 2018 för styrelsen och nämnderna i enlighet 
med driftbudgeten, 
 
att fastställa skattesatsen för år 2018 till 11,55 kronor, 
 
att justera upp avgifterna för läkarbesök (direkta och indirekta) inom 
öppen vård med 30 kronor, 
 
att justera upp avgifterna för avgiftbelagda besök (direkta och indirekta) 
hos övriga yrkesgrupper inom all öppen vård med 20 kronor, 
 
att justera upp avgiften för sluten vård (inskrivning vid sjukhus) med 20 
kronor per vårddag, 
 
att avgiftsfri hälso- och sjukvård gäller upp till 20 års ålder. 
 
att högkostnadsskyddet för öppen vård höjs till 1100 kronor per 
tolvmånadersperiod samt 
 
att avgiftsjusteringen ska gälla från 1 januari 2018. 
 
 
 
 
 
 
Örebro den 19 oktober 2017 
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Vi utvecklar Region Örebro län 
Alliansen lägger en budget för ett växande och välmående län där den som är sjuk ska 
kunna få vård i tid. Alliansen gör extra satsningar på sjukvården, nyföretagandet och på 
den förebyggande vården. Det krävs både kortsiktiga och mer strategiska och långsiktiga 
lösningar för att komma till rätta med sjukvårdens problem. Region Örebro län (RÖL) 
måste snabbt korta vårdköerna och samtidigt utveckla sjukvården. Det kräver ordning 
och reda i ekonomin och en tydligare styrning, men mindre detaljstyrning. Alliansen 
litar på vårdens medarbetare. Idag är det för mycket detaljstyrning, nästan ner på 
plåsternivå. RÖL måste ge de som arbetar i verksamheterna mer tid att möta patienterna 
så att kompetensen används rätt och kvaliteten i vården höjs. 
 
Alliansen ser en mängd utmaningar inför framtiden, både på kort och på lång sikt. För 
att klara framtidens utmaningar krävs genomgripande strategier. 
 
En region med kraft att utveckla vården 
Vårdens största uppgift är att ge patienterna en kvalitativ, god och säker vård på rätt 
vårdnivå med bästa möjliga effektivitet. Hög kvalitet innebär lägre kostnader. 
Förebyggande folkhälsoarbete krävs för att reducera framtida välfärdskostnader. 
 

 50 miljoner tillförs för nytt vårdinformationsstöd 
 15 miljoner tillförs för bättre diabetesvård 
 37,5 miljoner kr tillförs för att förstärka primärvården 
 5 miljoner kr avsätts för att förstärka USÖ och möjligheterna att sälja vård 
 15 miljoner kr avsätts för arbetet med bättre vård till sjuka äldre 
 15 miljoner kr avsätts för arbetet med att förstärka och förbättra psykiatrin  
 5 miljoner kr avsätts för arbetet med att förebygga ohälsa och förbättra 

patientsäkerheten 
 5 miljoner kr avsätts för arbetet med kompetensförsörjning och att skapa 

karriärtjänster för specialistsjuksköterskor 
 10 miljoner kr avsätts för nyinvesteringar i medicinsk teknik 

 
En region utan köer i vården 
Vår målsättning är en vård utan köer. Alla ska få den vård de behöver, när de behöver 
den och på rätt vårdnivå.  
 

 15 miljoner kr avsätts för arbetet med att korta köerna 
 

En region där vårdval och valfrihet växer 
Fler vårdgivare är positivt för vårdens kvalitet. Regelverket ska göra det möjligt att 
utöka utbudet av vårdgivare inom såväl primärvården som den öppna specialistvården, 
vilket ökar tillgängligheten och skapar möjligheter att välja vårdgivare. Det behöver 
också finnas större flexibilitet för vårdcentraler av olika storlek. 
 
En region på väg framåt 
Infrastrukturen är ett redskap för att utveckla länet, skapa möten och nya samarbeten. 
Att binda samman Stockholm-Oslo ger möjlighet till sådan utveckling. Bredband på 
landsbygden är en digital infrastruktur som ska finnas tillgänglig i hela länet.  
 



Strategiska miljö- och klimatsatsningar är viktiga för en hållbar utveckling. 
Investeringsplanen för solpaneler ska hållas och ytterligare satsningar på klimat- och 
miljöinvesteringar behövs för att nå målet för klimatneutralitet. 
 

 10 miljoner kr avsätts för miljö- och klimatinvesteringar. Av dessa är 5 miljoner 
kr avsedda för extra satsningar på solpaneler. 
 

En region av företagsamhet 
För att klara framtidens sjukvårdskostnader krävs en hållbar tillväxt och för det krävs 
ett gynnsamt företagsklimat. Samverkan mellan RÖL, universitetet, näringsliv och civila 
samhället behöver utvecklas. I arbetet att stimulera företagsklimatet är det angeläget att 
inkludera de gröna näringarna. 
 

 5 miljoner kr avsätts för att förstärka arbetet med nyföretagande i länet, 
folkhögskolorna och för att stärka länets kulturinstitutioner  

 
  



Utmaningar för Region Örebro län 2018 och framåt 

 
Region Örebro län är till för länets alla invånare  
För att säkra den gemensamt finansierade välfärden behövs en långsiktigt hållbar 
ekonomi och en hållbar tillväxt. Det innebär att ekonomisk utveckling och social välfärd 
ska förenas med en god miljö.  
 
Hållbarhet är ett av de bärande elementen i EU:s strategi Europa 2020: smart och 
hållbar tillväxt för alla. Ett av målen för ett hållbart samhälle är en god självupplevd 
hälsa. Utbildning, arbete och socialt sammanhang ger den egenmakt som varje 
människa har rätt till och som alla goda samhällen bygger på. 
 
Örebro län kännetecknas generellt av låg utbildningsnivå och en lägre hälsostatus än 
riksgenomsnittet. Det är framförallt sjukskrivningar för psykisk ohälsa som ökar. 
Särskilt bland kvinnor, men psykisk ohälsa är nu även den vanligaste 
sjukskrivningsorsaken för män. När det gäller utbildning, arbetsliv, företagande och 
löneutveckling finns markanta skillnader ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket indikerar 
att resurser inte tas tillvara.  
 
Arbete är förutsättningen för välfärd, och företagsamhet är en förutsättning för arbete. 
Dessutom är arbete en av de mest betydelsefulla hälsofaktorerna. Också integration av 
de många nyanlända kommer att bli en avgörande fråga för länet framöver, där många 
besitter värdefulla kompetenser som inte får gå till spillo.  
 
En av de största framtida utmaningarna är finansieringen av sjukvårdskostnaderna. 
Under de kommande åren beräknas antalet äldre över 75 år att öka avsevärt. Vården i 
Region Örebro län (RÖL) kostar mer än riksgenomsnittet samtidigt som länets invånare 
får vänta för länge på vård.  
 
Fler sjuka och längre köer 
Trots höga målsättningar klarar inte RÖL att hålla vårdgarantin eller att minska 
patienternas väntan i vårdköer – vare sig i primärvården eller i specialistvården, för 
förstagångsbesökare, återbesökare eller för kroniker. En ökad psykisk ohälsa, en sämre 
folkhälsa än riket i stort och en ökad andel äldre invånare kräver uppmärksamhet och 
särskilda åtgärder. 
 
Längre köer trots fler händer 
Trots många fler händer i sjukvården ökar köerna och väntetiderna. RÖL tillhör de 
sämsta i landet när det gäller att klara operationer och nödvändiga behandlingar i tid.  I 
augusti 2017 var måluppfyllelsen 52 % medan rikssnittet var 62 %, det vill säga att 
nästan varannan patient fick vänta mer än 90 dagar. 
 
Antalet medarbetare i sjukvården har ökat. Mellan 2009 och 2017 har antalet 
tillsvidareanställda årsarbetare i Regionen ökat med 16 %. Antalet vårdplatser på 
sjukhusen har samtidigt minskat kraftigt. Från 851 vårdplatser år 2009 ner till 537 i 
augusti 2017, en minskning med 37 %. Dessutom har många vårdplatser på USÖ använts 
för utskrivningsklara patienter. Regionen har landets fjärde högsta landstingsskatt med 
11.55, bara Stockholm med 12.08, Uppsala med 11,71 samt Kronoberg med 11.60 ligger 
över. 



 
Resultaten och siffrorna visar att (S)-styret tappat greppet om verksamheten. 
Problemen handlar inte om resursbrister utan om hur resurserna används. Det handlar 
om brister i vårdens organisation, styrning och ledning. 
 
Brister i kompetensförsörjningen inom vården 
Idag arbetar fler läkare än tidigare i verksamheten. Trots detta saknas det läkare inom 
flera specialiteter. Vårdcentraler och sjukhus behöver i hög utsträckning anlita 
hyrläkare. Systemet med hyrläkare är kostsamt och leder till bristande kontinuitet för 
patienter och övriga medarbetare. Kostnaderna för hyrläkare stiger, från 99 miljoner år 
2016 till 118 miljoner år 2017 för perioderna januari till september.  Utöver en dålig 
tillgänglighet riskerar det leda till brister i patientsäkerhet. 
 
Tillgången till specialistutbildade sjuksköterskor möter inte heller det ökande behovet. 
När det gäller till exempel distriktssköterskor är behovet akut. För att upprätthålla 
vården finns risk att det blir nödvändigt att hyra in även sjuksköterskor. Fokus ska ligga 
på att bli en mer attraktiv arbetsgivare så att vi kan rekrytera men framförallt behålla 
sjuksköterskorna vi har. 
 
Dagens sjuksköterskor är mycket akademiskt kunniga. Däremot har de som 
nyutexaminerade ofta inte den erfarenhet eller de kliniska färdigheter som krävs för att 
känna sig trygga i att direkt ta ett omfattande patientansvar på den nya arbetsplatsen. 
Svårigheten att rekrytera och framförallt behålla sjuksköterskor gör dock att 
nyutbildade ofta mycket snabbt tvingas ta ett patientansvar de inte känner sig redo för. 
Det leder till att många upplever stress och otrygghet redan tidigt i anställningen, vilket i 
förlängningen kan resultera i att de lämnar vården helt. 
 
Alltför mycket av medarbetarnas arbetstid läggs på annat än patientnära arbete. Dubbel- 
och trippeldokumentation, IT-system som stjäl tid, omfattande journalskrivande och 
motsvarande inläsning tar tid och skapar frustration. Varken medarbetarna eller det 
nära ledarskapet får det stöd och utrymme som behövs för att utveckla avdelningar och 
arbetsplatser. 
 
För lite såld vård 
USÖ behöver sälja mer högspecialiserad vård för att upprätthålla kompetensnivå och stå 
starka i konkurrensen om den högspecialiserade vården, men framförallt för att ge en 
god och högkvalitativ vård. 
 
Framtidens sjukvård kräver investeringar 
USÖ är ett av Sveriges sju universitetssjukhus, med ett tydligt uppdrag att bedriva och 
utveckla högspecialiserad vård. USÖ behöver utvecklas för att möta de krav som ställs 
på ett modernt universitetssjukhus med läkarutbildning. Det gäller både byggnader och 
förnyelse av medicinsk teknik. Det finns också behov av stora investeringar för att hålla 
vårdcentraler, sjukhus och medicinsk teknik i gott skick vilket leder till ökade 
avskrivningskostnader. Det är därför nödvändigt att skapa ekonomiskt utrymme redan 
nu för att göra dessa framtida investeringar möjliga. 
 
 



Många landsting och regioner står inför likande problem. Framtida lösningar kräver 
samverkan utanför den egna regionen. För att utveckla moderna system som kan bidra 
till en effektivare verksamhet krävs kunskap, kompetens och investeringar. 
 
Ökad andel äldre i behov av bättre sjukvård 
På tio år ökar antalet äldre med 42 procent från att ha varit relativt konstant. Antalet 
äldre över 75 år kommer att stiga från dagens ca 26 000 i Örebro län till ca 37 000 år 
2025. Ökningen motsvarar drygt invånarantalet i Degerfors kommun. 
 
Allt fler lever friska längre, men med ökad ålder ökar risken för sjukdom och därmed 
även behovet av vård. Sjukvårdsbehovet stiger ofta efter 75 års ålder. Multisjuklighet är 
vanligare bland äldre. Multisjuklighet innebär att en person har en eller flera diagnoser, 
problem med nedsatt rörlighet och tal samt behov av rehabiliterings- och 
funktionsuppehållande insatser under lång tid. En stor andel av samhällets samlade 
vårdkostnader går till just vård och omsorg för multisjuka äldre. Vården måste klara att 
både ge fler sjukvård och att utveckla vården så den bättre passar den åldrande 
människan för att erbjuda en bättre kvalitet i äldrevården.  
 
Samverkan med kommunerna kring de mest sjuka äldre måste förbättras, dels när det 
gäller de medicinskt färdigbehandlade patienternas hemgång från sjukhuset och dels 
kring det fortsatta behovet av en sammanhållen vård och omsorg.  
 
Allt fler kommer att leva med kroniska sjukdomar som kräver behandling livet ut. För 
patientgruppen är kontinuitet av stor vikt, vilket brister inom primärvården på grund av 
det höga antalet hyrläkare.  
 
Kraftigt stigande pensionskostnader 
RÖLs medarbetare ska ha en trygg pension. De sammanlagda kostnaderna för 
pensionerna ökar kraftigt kommande år. Enligt långtidsberäkningar gjorda av KPA ökar 
pensionskostnaderna för RÖL från 2012 ca 700 miljoner kr till ca 1293 miljoner kr år 
2021.  
 
Sjukfrånvaro  
Ett allvarligt problem är den ökande sjukfrånvaron i Regionens egna verksamheter. 
2013 var den totala sjukfrånvaron bland både kvinnor och män 5,0 %. För 2014 var den 
5,5 %, för 2015 5,8 % medan den senaste redovisningen i augusti 2017 visar 5,6 % total 
sjukfrånvaro. Kvinnor har en betydligt högre sjukfrånvaro än män. Där har utvecklingen 
gått från 6,1 % till 6,3 % under samma tidsperiod. Vissa verksamheter inom RÖL har 
periodvis haft sjukfrånvaro på över 10 % vilket bör ses som en allvarlig varningssignal. 
 
Föråldrade IT-system ger dåligt stöd i vården 
De IT-system som ska stödja vårdens verksamheter innebär ofta problem för 
medarbetarna. Uppgifter behöver läggas in dubbelt eller mellanarkiveras på en lapp i 
fickan. Gränssnitten är svårjobbade och flera program måste användas samtidigt. 
Systemen ger inte det stöd till vårdens medarbetare som de skulle kunna göra. Istället 
riskerar de bli en belastning som slukar värdefull tid. Systemet har också visat sig 
sårbart vid uppdateringar, vilket leder till stora driftsstörningar i vårdens verksamheter. 
 
 



Patientsäkerheten brister 
Varje år inträffar omkring 100 000 undvikbara vårdrelaterade skador i landet, varav 
cirka 3 000 leder till dödsfall. Vårdskadorna beräknas orsaka 600 000 extra vårddygn i 
landet. Patientsäkerhetslagstiftning syftar till att få ner antalet vårdskador. Lagen pekar 
tydligt ut patientens rätt till delaktighet i den egna behandlingen. RÖL klarar idag inte de 
uppsatta målen kring vårdrelaterade skador och infektioner trots antagen nollvision där 
ingen ska skadas i vården. 
 
Stängda vårdplatser leder till att patienter ibland måste förläggas på avdelningar där de 
inte hör hemma medicinskt. Vid utlokalisering av patienter, så kallade satellitpatienter, 
är risken dubbelt så hög att drabbas av vårdskada. Det innebär också en högre press på 
vårdens medarbetare som måste vårda patienter som inte tillhör deras expertområde. 
För att råda bot på detta har Regionen istället valt att i så stor utsträckning som möjligt 
överbelägga avdelningarna. Det är bättre ur ett patientsäkerhetsperspektiv men inte 
hållbart på lång sikt. Fler vårdplatser måste öppnas för att kunna garantera patienterna 
en god vård och personalen en rimlig arbetsbelastning.  
 
En region som växer men inte överallt  
En styrka för länet är den positiva befolkningsutvecklingen i flera kommuner. Över tid är 
det framförallt Örebro som vuxit, med både inflyttning och barnafödande. I många andra 
kommuner, som dessutom ofta har en hög andel äldre invånare, har befolkningen 
minskat kraftigt under lång tid för att vända uppåt de senaste åren. Arbetskraft, 
arbetstillfällen, företagande, vård- och omsorgsbehov och kommunikationer är exempel 
på faktorer som påverkas. Länets ojämna befolkningsstruktur är en utmaning som 
påverkar tillväxten. För ett starkt skatteunderlag krävs en positiv tillväxt i länet som 
helhet. 
 
Bättre kommunikationer för tillväxt i hela länet 
Med 65 procent av Sveriges befolkning inom 30 mils radie, mitt i mellan Oslo och 
Stockholm, har Örebro län möjlighet att bli ett naturligt logistiskt centrum. För att nå 
detta, och behålla en hållbar tillväxt i konkurrensen mellan Stockholmsregionen och 
Osloregionen har länet en utmaning i att verka för goda förbindelser i främst öst-västlig 
riktning. 
 
Två utpekade utvecklingsområden är upplevelser och den öppna regionen. För att detta 
ska vara möjligt ska infrastrukturen i länet möjliggöra för snabbt resande och 
arbetspendling. Stambanan, Europavägarna och RV 50 är särskilt viktiga. Det 
horisontella perspektivet ekologisk hållbarhet innebär att RÖL ska verka för 
klimatsmarta lösningar. 

 
  



Strategi för en region med kraft att utveckla vården  
Vårdens största uppgift är att ge patienten en god och säker vård. En vård som ges på 
rätt vårdnivå med bästa möjliga effektivitet. Hög kvalitet möjliggör mer vård till fler. 
Under flera år har Region Örebro län (RÖL) misslyckats med att hålla vårdgarantin. 
Ökad valfrihet, fler vårdgivare och effektivare användning av vårdens kapacitet och 
resurser är verktyg som ska användas för att åtgärda dessa problem. 
 
Utveckla universitetssjukvården och den högspecialiserade vården 
Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) tillsammans med Lindesberg lasarett, Karlskoga 
lasarett, Capio Läkargruppen och länets vårdcentraler erbjuds länets patienter sjukvård 
av hög kvalitet. Flera av dessa delar bör utvecklas till universitetssjukvårdsenheter. Den 
högspecialiserade vården utförs på USÖ. 
  
Nivåstrukturering av den högspecialiserade vården innebär att komplicerade åtgärder 
utförs av färre vårdgivare och är ett sätt att nå hög kvalitet. När samma personal utför 
samma ingrepp många gånger varje år blir kvalitén och patientsäkerheten bättre. 
Forskning och beräkningar visar att omkring 500 dödsfall per år skulle kunna undvikas i 
Sverige. Antalet komplikationer minskar och vårdtiderna kortas om patientvolymerna 
ökar till minst 100 ingrepp av samma typ av åtgärd på ett och samma sjukhus.  
 

För länets utveckling och för invånarna i Örebro län är USÖs fortsatta utveckling av stor 
vikt. USÖ ska ges goda förutsättningar för att utveckla och upprätthålla kunskap inom 
området högspecialiserad vård. Det kräver också ändamålsenliga byggnader, som 
exempelvis H-huset och förnyelse av medicinsk teknik. 
 
Det är nödvändigt att ligga i framkant vad gäller klinisk forskning och produktion av 
högspecialiserad vård och att öppna för möjligheten att sälja vård utanför de geografiska 
och administrativa gränser man hittills verkat inom i syfte att få fler uppdrag. 
Möjligheten att sälja mer vård ger både bättre ekonomi och utvecklingskraft för USÖ.   
Ett exempel kan vara att utveckla strokevården med behandlingsmetoden trombektomi.  
 
Utveckla den nära sjukvården 
Under våren 2017 utsågs Anna Nergårdh att utreda hur den stora system- och 
strukturförändringen av hälso- och sjukvården, som följer delar av förslagen i Göran 
Stiernstedts utredning Effektiv vård, kan omsättas i praktiken. Utredningen pekade 
bland annat på att det behövs en omfattande strukturreform, där primärvården blir den 
verkliga basen i hälso- och sjukvården. Utredaren ska i ett första steg närmare analysera 
några av de förslag som lämnats, bland annat kring ett nationellt utformat uppdrag för 
primärvården och en förändrad vårdgaranti.  
 
Arbetet med att ställa om vårdens resurser för att stärka primärvården är långsiktigt, 
och en stor del av arbetet kommer att ligga på landsting och regioner. Detta kommer 
sannolikt att innebära stora förändringar även för RÖL. Därför måste det, såväl 
ekonomiskt som organisatoriskt, rustas för förändring redan nu.  

Investera i medicinsk teknik och forskning 
Universitetssjukhus måste upprätthålla en hög utbildningsnivå. Det ska finnas goda 
möjligheter för såväl kvinnor som män att kombinera sin tjänst med studier och 
forskning. Centralt i sammanhanget är begreppet universitetssjukvård som betecknar de 



delar av hälso- och sjukvården som har forskning, utbildning och utveckling som 
kärnverksamhet. 
 
Universitetssjukhus ska ligga i den medicinska utvecklingens framkant. Med hjälp av 
medicinsk teknik kan patienter erbjudas en effektiv och patientsäker vård. Den 
medicinska tekniken förbättras och utvecklas ständigt, därför behöver det finnas 
ekonomiskt utrymme för investeringar inom medicinsk teknik.  
 
Ledarskap 
Ledarskapet är avgörande för att skapa en flexibel, väl fungerade organisation som 
håller hög kvalitet. Sjukvårdens ledare ska ges förutsättningar att utvecklas så att de kan 
möta dagens och framtidens medarbetare med moderna och effektiva arbetsformer. 
 
Bättre hälso- och sjukvård till allt fler äldre  
Det är en styrka att allt fler lever friska längre, men med åldrande kommer även ökad 
risk för sjukdom. Äldre är generellt i större behov av vård och omsorg än yngre. Det 
innebär att äldre personer oftare besöker vården, vilket i sin tur innebär att det av flera 
skäl är extra viktigt att de får tillgång till rätt vård och behandling.  
 
Ett geriatriskt centrum ska etableras, där vård och omsorg som rör äldre patienter kan 
utvecklas. En seniorhälsa för de som är 65 år och äldre, med uppdrag att erbjuda 
regelbundna hälsokontroller och hälsosamtal ska etableras. Ytterligare verktyg för att 
förbättra hälso- och sjukvården för äldre är inrättande av funktionen äldrevårdcentral. 
Ett annat är mobila läkarteam med läkarbesök i bostaden och möjlighet för läkaren att 
göra direkt inskrivning på sjukhus. Samverkan mellan sjukvården och kommunerna 
måste förbättras.  

Förebygg ohälsa  
Den enskilde individen har det primära ansvaret för sin egen hälsa, men hälso- och 
sjukvård måste grundas på insikten att hälsofrämjande och förebyggande investeringar 
reducerar lidande och framtida välfärdskostnader. Genom att förbättra folkhälsan och 
erbjuda tidiga insatser minskar risken för såväl psykisk som fysisk ohälsa. RÖL ska 
medverka till och skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa. Ju fler som mår bra, 
desto mer resurser kan avsättas till de som behöver sjukvård.  

  



Strategi för en region utan köer i vården 
Region Örebro län (RÖL) har under flera år haft för långa köer i vården. Vårdgarantin 
har inte klarats och vårdköerna har inte minskat. Det gäller såväl i primärvård som 
specialistvård och drabbar både förstagångsbesök och återbesök. Vård i rätt tid minskar 
lidande för patienten, minskar kostnader för RÖL och ger ökade skatteintäkter. God vård 
förutsätter att vården är lättillgänglig och fri från väntetider som inte är medicinskt 
motiverade. Kan inte RÖL erbjuda vård i tid, ska vård köpas från andra vårdgivare. 
 
Vårdgarantin ska klaras 
Den bristande tillgängligheten till vården för den som drabbas av psykisk ohälsa är 
ytterst allvarlig. Inom psykiatrin är det extra viktigt med snabba insatser när det gäller 
barn och unga. Alla ska få den vård de behöver, när de behöver den. 
 
Den nationella vårdgarantin innebär att en patient har rätt att komma i kontakt med sin 
vårdcentral samma dag som man kontaktar den. Flera vårdcentraler har svårt att klara 
telefontillgängligheten, vilket leder till att patienter inte har möjlighet att boka tid hos 
läkare. Patienten ska garanteras tid hos läkare inom 7 dagar om behov finns. 
Vårdgarantin säger vidare att patienten ska komma till behandling och operation inom 
90 dagar. I RÖL tvingas dessvärre många patienter vänta betydligt längre än så.  
 
RÖL klarar inte vårdgarantins krav. Ett första steg måste vara att klara den nationella 
vårdgarantin. På några års sikt ska RÖL klara 0-3-30-30. 
 
Länets sjukhus som en gemensam resurs 
En viktig del i arbetet för ökad tillgänglighet är att RÖLs tre sjukhus, samtliga kliniker 
och enheter, genomför en väl fungerande produktionsplanering. Som en del i 
produktionsplanen ingår Capio Läkargruppen och Attendo Rynningeviken.  
 
Rekrytera och behålla fler läkare och sjuksköterskor 
Fler läkare och sjuksköterskor ska rekryteras. Primärvården har under flera år ersatt 
fasta allmänläkare med hyrläkare, vilket är kostsamt och innebär dålig kontinuitet. 
Samma situation finns inom fler specialiteter, framförallt inom psykiatrin. 
En ökad rekrytering av rätt kompetens är avgörande för en god vård. Och en god 
arbetsmiljö avgörande för att medarbetarna stannar kvar.  
 
Vårdutbildade medarbetare ska jobba med patienter 
Vårdens medarbetare ska ägna sin tid till patientnära arbete. Det är nödvändigt att 
ständigt arbeta med effektivisering av administration, planering och dokumentation. 
Med system som underlättar vardagen stärks patientsäkerheten samtidigt som vården 
blir effektivare och mer tillgänglig. Ett snabbt breddinförande av konceptet ”framtidens 
vårdavdelning”, som innebär att rätt person arbetar på toppen av sin kompetens, är 
väsentligt för att uppnå detta. 
 
Patientcentrerad e-hälsa 
E-hälsa ger möjligheter till en effektivare och mer tillgänglig hälso- och sjukvård. 
Patienten ges ökad möjlighet till delaktighet i sin egen behandling, tillgång till sin journal 
och genom möjligheten att kunna använda digitala verktyg för att kommunicera med 
vården kan patientmötet bli bättre. E-hälsa ställer höga krav på säkerhet som klarar av 
informationsdelningen mellan vården och patienten.  



Vårdcoach och mobila läkarteam 
För att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten för mångbesökarna ska våden 
arbeta med aktiv hälsostyrning. Mångbesökare på akuten ska erbjudas en egen 
vårdcoach. Detta i kombination med mobila läkarteam är trygghetsskapande och bidrar 
till färre akutbesök. 

  



Strategi för en region där vårdval och valfrihet växer 
Valfrihet för patienten ska prägla vårdens utformning. Fler vårdgivare är positivt för 
vårdens kvalitet, för patientens möjlighet att välja vård och för personalens möjlighet att 
välja arbetsgivare. Idag är det i stort sett omöjligt för såväl väletablerade som nya 
aktörer att starta upp vårdverksamhet i Region Örebro län (RÖL). Samtidigt är det svårt 
att rekrytera fast vårdpersonal. Rekryteringsproblematiken leder till dålig kontinuitet 
för patienter och verksamhet, en situation som är ohållbar.  Alla patienter ska erbjudas 
en bra primärvård och öppenvård, fri från väntetider. 
 
Regelverken ska förenkla etableringen för vårdgivare vilket kan öka tillgängligheten. Det 
gör det, i sin tur, möjligt för patienter att själva välja sin vårdgivare. Tillgången till 
information om vården och vårdgivare i länet ska utvecklas så att medborgare och 
patienter kan ta del av vilken vård som erbjuds och finns tillgänglig. Det ska framförallt 
gälla vård som ryms inom vårdgarantins ram. 
 
Det ska vara lätt att nå sin vårdcentral 
Flexibla lösningar är en förutsättning för god tillgänglighet. Det innebär utbud av både 
större och mindre vårdcentraler samt vårdcentraler med särskild inriktning. 
Vårdcentraler ska drivas och följas så de är konkurrenskraftiga och erbjuder patienten 
en god vård. 
 
Underlätta för nya vårdgivare att etablera sig i länet 
Det måste bli lättare för vårdgivare att etablera sig i länet, både inom primärvården och 
inom specialistvården. Genom lagen om valfrihet (LOV) ökar patienternas valfrihet och 
tillgång till vård, vilket kräver förändring och utveckling av vårdvalssystemet. Även nya 
digitala lösningar som KRY.se eller mindoktor.se ska vara välkomna.  
 
Fler läkare och sjuksköterskor behöver etablera sig i länet. Idag är intresset av att 
etablera sig som vårdgivare i Örebro län oroande lågt. Ett krångligt och omodernt 
regelverk i kombination med en avvisande attityd leder till att entreprenörer inom 
vården inte väljer att etablera sig i länet. Ett ökat utbud av vårdgivare ger också vårdens 
medarbetare möjlighet att välja arbetsgivare eller starta egen verksamhet. Ersättningar, 
kravet på kvalitet och kompetens ska vara detsamma oavsett vårdgivare. 
 
Idag finns vårdval endast inom två områden. Invånarna kan välja vårdcentral och 
psykoterapi inom specialistnivå där de kan välja psykoterapeut. Vårdvalet ska utvecklas 
och införas inom fler områden för att öka valfriheten. Personer med 
funktionsnedsättning ska ha möjlighet till fritt val av hjälpmedel. 
 

  



Strategi för en region på väg framåt 
Målsättningen för samhällsbyggnad inom Örebro län ska vara att främja den regionala 
utvecklingsstrategin på ett hållbart sätt. Visionen är att hela länet binds samman till en 
arbetsmarknadsregion, inklusive närliggande områden. Länstransportplan och 
Trafikförsörjningsprogram är styrande dokument. 
 
En sammanknuten region för möten och nya samarbeten 
Samhällsbyggandet ska ske i samverkan mellan Region Örebro län (RÖL), kommunerna, 
näringslivet och den civila sektorn. Infrastruktur, transport och kommunikationssystem 
handlar om mer än att ta sig från en plats till en annan. De gör det möjligt för personer 
att mötas, arbeta, studera och besöka nya platser. Möten skapar nya samarbeten och 
utveckling. 
 
Infrastruktur för att möjliggöra regional utveckling 
Infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flygplats och kollektivtrafik är viktiga verktyg 
för att möjliggöra regional utveckling. Det handlar både om ökade möjligheter till 
arbetspendling och om goda förutsättningar för företagsetableringar. 
 
Bind samman Stockholm – Oslo 2.55 via Örebro 
En god förbindelse mellan Stockholm och Oslo är av stor vikt för länet. Regionens aktiva 
arbete med förbindelsen Stockholm – Oslo 2.55 via Örebro ska vara fortsatt prioriterat. 
RÖL ska aktivt delta i arbetet för att trygga en långsiktig utveckling av såväl tillväxt som 
regional förstoring av arbetsmarknaden. På sikt ska det finnas snabbtågsförbindelse, 
mellan dessa orter, med stopp i till exempel Karlstad, Örebro och Västerås.  
 
Långsiktigt hållbara drivmedel 
Det är angeläget att RÖL tar fram en långsiktig drivmedelstrategi som anger ramar inför 
kommande upphandlingar av trafik. Som kollektivtrafikmyndighet ska RÖL bistå 
medborgarna med kollektivtrafik som i största möjliga grad är både miljövänlig och 
kostnadseffektiv. Kollektivtrafiken ska minska klimatpåverkan för resandet i Örebro län. 
 
RÖL ska vara klimatneutralt 
Vid all verksamhet ska klimatbelastningen tas i beaktning. RÖL är en stor arbetsgivare 
och en betydelsefull upphandlare av varor och tjänster, vilket ska nyttjas för att få till 
stånd förbättringar gällande transporter, material och tjänster för att nå målet för 
klimatneutralitet.  
 
  



Strategi för en region av företagsamhet, innovation och 
högre utbildning 
Örebro län ska vara ett starkt län där invånarnas självupplevda hälsa är god. Ett län som 
erbjuder en högkvalitativ utbildning, verkar för att fler företag startar och kan växa och 
där innovationer skapas är ett expansivt län. Där jobben växer fram får också 
medborgarna utrymme att växa.  
 
Entreprenörskap, företagsamhet och innovationer 
Förutsättningarna för en växande ekonomi och en trygg välfärd i länet är att fler företag 
startar och kan växa. Då kan jobben bli fler och resurserna till välfärden öka. Ett starkt 
fokus på entreprenörskapsfrämjande insatser och en fortsatt satsning på ett 
innovationssystem är nödvändigt. Ett kliv framåt har tagits i att få ihop ett 
sammanhängande innovationssystem, men mer måste göras. Politiken ska verka för att 
länet ska bli attraktivare för sådd- och riskkapital. 
 
Nyföretagandet måste öka i länet. Fler innovationer ska kommersialiseras och omsättas 
i företag och jobb. Viktiga aktörer inom området är exempelvis Alfred Nobel Science 
Park, ALMI, Inkubera, Ung Företagsamhet, Drivhuset och NyföretagarCentrum. Fler nya 
företag, innovationer och jobb är viktiga för att länet ska klara stora samhällsutmaningar 
som utanförskap och integration. 
 
Politiken måste öppna för att fler privata aktörer kan etablera sig inom hälso- och 
sjukvården. Det bidrar till ökad företagsamhet, valfrihet för patienterna och det blir 
möjligt för vårdpersonal att välja arbetsgivare eller att etablera sig som företagare.  
 
Dagens klimatutmaningar innebär möjligheter för näringslivet att utveckla och erbjuda 
klimatsmarta lösningar. Den gröna omställningen innebär nya marknadsmöjligheter även i 
Örebro län. De gröna näringarna har en stor roll i att förse värmeverk och 
värmekraftverk med förnybart bränsle.  
 
En regional handlingsplan för livsmedelskedjan skapar förutsättningar för ökade 
mervärden i hela livsmedelskedjan och ger tillväxt i länet. Örebro län är rikt på natur- 
och kulturmiljöer som erbjuder upplevelser och rekreation. Besöksnäringen lämpar sig 
för utvecklingsarbete i samverkan med den gröna näringen och måltidsbranschen.  
 
Utbildning och kompetensförsörjning 
Utbildningsnivån i länet ska höjas för att säkerställa kompetensförsörjningen till företag 
och offentlig sektor. Det är nödvändigt att hela utbildningssystemet stärks så att fler 
elever går ut grundskolan med godkända betyg och i högre grad söker sig vidare till 
högre studier. Länet ska på ett bättre sätt ta tillvara den kompetens nya svenskar har 
med sig. På ett strukturerat och mer effektivt sätt ska RÖL medverka till snabbare 
validering av utbildning och kompetens. Folkhögskolorna kan verka som brobyggare i 
integrationsarbetet. 
 
Kultur 
Ett rikt kulturliv är ett viktigt inslag för demokratin och kultur är en framgångsfaktor för 
regional utveckling. Kulturella och kreativa näringar är väl lämpade att bidra till en ökad 
tillväxt i länet. De regionala kulturinstitutionerna har ett mångfacetterat uppdrag och 
ska erbjuda länets invånare professionell kultur. 



Hälso- och sjukvården i Region Örebro län 
Hälso- och sjukvården är till för patienterna. Vårdens största uppgift är att ge 
patienterna kvalitativ och god hälso- och sjukvård på rätt vårdnivå med bästa möjliga 
effektivitet. Sjukvården ska arbeta strukturerat och sammanhållet med 
kunskapsstyrning. Kunskapsbaserad vård med god kvalitet ger patienterna jämlik vård 
på lika villkor. En del patienter söker akut för sjukvård och omhändertagande av skada 
eller hastigt insjuknande och andra patienter återkommer under långvarig sjukdom, 
kronisk sjukdom eller som multisjuk. Varje person som kommer till somatisk eller 
psykiatrisk vård ska bemötas med respekt.  
 
Region Örebro läns (RÖLs) vision ”Hälsa och livskraft genom trygghet, kvalitet och 
hållbar utveckling” är utgångspunkten för all verksamhet. Vården, inklusive 
hälsofrämjande och förebyggande insatser, ska ta sin utgångspunkt i patientens 
upplevelse av situationen och utgå från individen. Patienten ska informeras om 
egenvård och om vilka behandlingsmetoder som finns. Ett gott bemötande och god 
tillgänglighet är en förutsättning för en god vård. Patienten ska känna sig trygg och har 
rätt till inflytande och delaktighet i behandlingsprocessen från planering till uppföljning. 
 
Mål: God hälsa och vård på lika villkor för länets invånare 
 
Stora utmaningar för sjukvården 
Under många år har delar av verksamheten, framförallt vården, dragits med stora 
underskott. Utveckling inom såväl medicinsk utveckling som investeringar i sjukhus 
samt allt flera kroniker och en åldrande befolkning indikerar att kostnaderna kommer 
fortsätta öka om åtgärder inte sätts in. 
 
Samtidigt finns stor förbättringspotential rörande verksamhetens resultat och 
produktivitet. Köerna till den planerade vården är bland de längsta i landet och 
väntetiderna är långa. Såväl vårdcentraler som specialistvården har svårt att rekrytera 
och behålla vårdpersonal. 
 
Det är nödvändigt att öka samarbetet mellan landets regioner och landsting för att klara 
utmaningarna. Rollfördelning och specialisering kan ge högre medicinsk kvalitet och 
patientsäkerhet samt ge mer och bättre vård för pengarna. Detta måste också 
kombineras med en effektivare organisation där rätt person gör rätt saker i vården. 
Arbetet med att fördela arbetsuppgifter utifrån personalens kompetenser måste 
intensifieras och en prioritering av de mest pressade verksamheterna ska göras. 
 
Nivåstrukturering och samverkan Uppsala-Örebro Sjukvårdsregion 
I sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro finns stora skillnader i medicinsk kvalitet, 
tillgänglighet och kostnader. Genom att fördela planerad sällanvård mellan varandra kan 
kvaliteten och tillgängligheten förbättras samtidigt som kostnaden blir lägre. I likhet 
med den nivåstrukturering som sker inom cancervården, där olika behandlingar 
koncentreras till färre sjukhus för att nå bättre vårdresultat kan samarbetet i 
sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro förbättras och fördjupas.  
 
För att utveckla samarbetet krävs bättre redovisning och utvärdering, både av den 
medicinska kvaliteten och av kostnaderna. Redovisningen av den medicinska kvaliteten 
måste utvecklas så att de olika klinikernas resultat blir lättförståeliga, tydliga, 



transparenta och jämförbara. Detsamma gäller den ekonomiska redovisningen. Det blir 
då lättare att ställa rätt krav, och det ger en möjlighet att utifrån styrkor och svagheter 
specialisera och utveckla nischer på kliniker och sjukhus, med ett samlat större 
patientunderlag, vilket även borde underlätta rekrytering av rätt kompetens.  
 
Det måste bli lättare att föra över information från journaler till kvalitetsregister. 
Målsättningen är att erbjuda en god och jämlik vård i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 
såväl som i landet. Den mest specialiserade vården, som kräver stora resurser och 
särskild kompetens, sköts med fördel på sjukvårdsregionens två universitetssjukhus. De 
är viktiga för vårdens utveckling och som centrum för utbildning och forskning. Runt 
den högspecialiserade vården finns avtal som reglerar samarbetet. 
 
Fokus ska ligga i mötet mellan patient och vårdens medarbetare 
Värdet och kvalitén i vården skapas i mötet mellan patienten och vårdens medarbetare. 
Detta förutsätter att tillräcklig tid ges till mötet med patienten och att patienten ges god 
information före, under och efter mötet. Det kräver också att patienten görs delaktig 
eftersom denne besitter avgörande information och även möjlighet att med egna 
insatser påverka vårdens resultat. 
 
Rätt medarbetare, eller rätt team av medarbetare med rätt kompetens, ska möta 
patienten.  Detta kräver vidare att rätt och tillräcklig information ges om patienten, att 
stödsystemen är effektiva och lättarbetade samt att bra beslutsstöd med aktuell kunskap 
finns tillgängliga. Dubbel- och trippeldokumentationen ska avvecklas, och 
informationssystemen ska i första hand byggas för att underlätta patientmötet. Det goda 
mötet kräver ett nära ledarskap som fokuserar på att alla dessa möten blir bra. 
 
Ökad valfrihet i hälso- och sjukvården 
För att kunna erbjuda alla länets patienter en bra hälso- och sjukvård som är fri från 
väntetider ska sjukvården vara öppen för nya lösningar. Det ska bli lättare för 
vårdgivare att etablera sig i länet, såväl inom primärvården som i den öppna 
specialistvården. Det avser bland annat specialiteter som gynekologi, internmedicin, 
geriatrik, psykiatri, rehabilitering och logopedi.  

Det har inte startats några privata vårdcentraler sedan vårdvalet infördes 2010. 
Förändrad politisk attityd och utveckling av vårdvalssystemet krävs för att vårdgivare 
ska vilja etablera sig i länet. Primärvårdens uppdrag kan delas av fler genom att 
möjliggöra för drift av mindre enheter. Kravet på kvalitet och kompetens ska vara 
desamma oavsett vårdgivare och ersättningarna ska vara av sådan storlek att 
verksamheterna klarar av sina uppdrag.  
 
Mål: Fler privata vårdgivare ska etablera sig i länet 

Regionstyrelsen får i uppdrag: att ta fram regelverk för lämpliga verksamhetsområden 
inom specialistvården som kan omfattas av lagen om valfrihetssystem (LOV) 

Regionstyrelsen får i uppdrag: att reformera regelverket och ersättningssystemet i krav- 
och kvalitetsboken med syfte att göra det möjligt att etablera mindre enheter inom 
primärvården 



E-hälsa 
E-Hälsa ger en mer patientcentrerad, effektiv och tillgänglig hälso- och sjukvård. 
Patienten ges ökad delaktighet i sin egen behandling, enklare tillgång till sin journal, och 
digitala verktyg för att kommunicera med vården. e-Hälsa ställer höga krav på säkerhet 
som klarar av informationsdelningen mellan vården och patienten. RÖL ska gå i takt 
med förverkligandet av den nationella visionen för e-Hälsa, att Sverige år 2025 ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att 
underlätta för god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser 
för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Vårdens medarbetare ges 
dessutom via e-hälsa rätt verktyg och tillgång till snabb information och beslutsstöd. 
 
Regionen ska möjliggöra för digitala möten mellan vården och patient via videosamtal. 
Det pilotprojekt som har inletts för att prova digitala vårdmöten ska utvecklas.  

En stor brist idag är att journalsystemen inte kommunicerar med varandra. Det är 
angeläget att Regionen fortsätter arbetet med framtidens vårdinformationsstöd 
tillsammans med andra landsting inom SUSSA-samverkan. På så sätt kan 
journalsystemen kommunicera mellan såväl sjukhus och vårdcentraler, som mellan 
regioner och landsting. 

Ur ett medborgarperspektiv är det angeläget att Regionen har välfungerande system för 
information om hälso- och sjukvården. Länets invånare ska ha lättillgänglig information. 
Det handlar bland annat om hälsotips, egenvård, hur man kommer i kontakt med 
sjukvården, hur man gör sitt vårdval och åtkomst till sin journal. Informationen ska vara 
tillgänglig digitalt på ett användarvänligt sätt. Ett syfte med informationen är att stärka 
medborgarens egenmakt. 

Mål: RÖL ska ligga i framkant inom e-hälsa 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att utreda möjligheten till fler digitala vårdmöten för ökad 
valfrihet och tillgänglighet till vården i länet 
 
Anpassad vård efter patienternas behov  
För att göra sjukvården personcentrerad krävs att vården anpassas mer efter 
patienternas behov. Man kan grovt dela in patienterna i fyra olika grupper: 
 
 Patienter med en diagnos där patienten får en tidsmässigt avgränsad behandling, till 

exempel benbrott eller blindtarmsinflammation. 
 Patienter med flera diagnoser där patienten går igenom flera tidsmässigt avgränsade 

vårdprocesser. 
 Patienter med kroniska diagnoser, d.v.s. långvarig behandling 
 Patienter av typen mest sjuka äldre, med ett flertal olika diagnoser, mer eller mindre 

kroniska. Den gruppen består av 3-5% av patienterna och kräver ca 50 % av 
sjukvårdens resurser. 

 
Svensk sjukvård är förhållandevis effektiv för den första gruppen, har brister för de två 
följande och stora brister för de mest sjuka äldre.  
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att utveckla vårdprocesser för olika patientgrupper 



 
Långa köer i vården 
Alla ska få den vård de behöver, när de behöver den. RÖL har inte klarat av att hålla 
vårdgarantin. Det gäller primärvård och specialistvård, och drabbar både 
förstagångsbesökare och kroniker. Vård i rätt tid minskar lidande för patienten och 
minskar kostnader för sjukvården.  
 
God vård förutsätter att vården är lättillgänglig och fri från väntetider. Om RÖL inte 
klarar vårdgarantin ska vård köpas från andra vårdgivare. Med fler vårdgivare kan fler 
få vård i tid och patienterna får större möjlighet att välja den vårdgivare de är mest 
nöjda med.  
 
Nationell vårdgaranti 
Den nationella vårdgarantin innebär att en patient har rätt att få kontakt med sin 
vårdcentral samma dag. Flera vårdcentraler har svårt att klara telefontillgängligheten, 
vilket leder till att patienter inte har möjlighet att boka tid. Patienten ska garanteras 
besök hos läkare inom 7 dagar om behov finns och att patienten ska komma till läkare 
inom specialistvården inom 90 dagar samt därefter få behandling och operation inom 90 
dagar.  
 
RÖL klarar inte vårdgarantins krav. Ett första steg måste vara att klara den nationella 
vårdgarantin men på några års sikt ska RÖL klara 0-3-30-30. 
 
Mål: Länets invånare ska erbjudas kontakt, besök och behandling inom vårdgarantin 
 
Uteblivna besök är outnyttjade resurser. Det är ett problem som finns över hela linjen 
och försvårar planering och behandling för både patienter och verksamheter. Den 1 
mars 2017 infördes patientavgift på uteblivna besök som inte av- eller ombokats senast 
24 timmar innan besöket. Arbetet med att fortsätta minska antalet uteblivna besök ska 
fortlöpa och utvecklas. Genom att i patientsamverkan ta fram rutiner för bokning, 
avbokning samt påminnelser kan sena återbud och uteblivna besök minska. 
 

Inga vårdskador eller vårdrelaterade infektioner 
Alla patienter ska garanteras en trygg och säker vård. Vården ska ha väl utvecklade 
system och rutiner så att behandlingar inte leder till att patienter utsätts för skador. Ett 
långsiktigt säkerhetsarbete för att eliminera risken för vårdrelaterade skador och 
infektioner ska bedrivas. Att lyssna till patienterna är en källa som ska användas för att 
uppnå nollvision. 
 
Mål: Felbehandlingar, undvikbara vårdskador och vårdrelaterade infektioner ska inte 
förekomma 
 
Det behövs nytt blod 
Sjukvården är beroende av tillgång på blod, både för akuta krissituationer och för att 
kunna genomföra operationer och andra ingrepp. För att sjukvården ska få tillgång till 
blod krävs att medborgare donerar blod. Ett strategiskt arbete ska göras för att öka 
antalet blod- och plasmagivare i länet.  
 



Regionstyrelsen får i uppdrag: att utforma en strategi för fler blod- och plasmagivare i 
länet 
 
Folkhälsa 

Folkhälsan är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolkningen som helhet. Den enskilde 
individen har det primära ansvaret för sin egen hälsa. Men folkhälsan är också ett 
resultat av den politik som bedrivits. Länets folkhälsa är ojämlik, med stora skillnader 
både geografiskt och socioekonomiskt. Att förbättra folkhälsan är en samhällsgemensam 
angelägenhet. Hälso- och sjukvården ska grundas på insikten att hälsofrämjande och 
förebyggande investeringar i närtid reducerar framtida välfärdskostnader. Sociala 
investeringsfonder är ett bra sätt att arbeta för en bättre folkhälsa.  
 
Att finnas i ett sammanhang 
Regionen måsta ta sin del av ansvaret för att länets befolkning har en god självupplevd 
hälsa. Generellt leder låg utbildningsnivå till lägre inkomster och sämre hälsa. I samspel 
med kommunerna och det civila samhället; folkrörelser, frivilligorganisationer, religiösa 
samfund och idrottsklubbar, kan Regionen göra skillnad. Fler aktörer inom den civila 
sektorn ska ges utrymme att utvecklas och verka för länets invånare.  
 
Barn och ungas livsituation i länet följs regelbundet i ”Liv och hälsa ung”.  Dessa 
undersökningar ska fortsättningsvis i än högre grad användas som underlag för beslut 
som rör barn och unga.  Tillsammans med länets kommuner bär Regionen ett ansvar för 
barns uppväxtvillkor. 
 
RÖL har tillsatt en kommission för jämlik och jämställd hälsa som ska påvisa och föreslå 
åtgärder för att minska framtida ojämlikhet i hälsa hos länets invånare. Angreppssättet 
ska vara långsiktigt och organisationsövergripande. En god och jämlik hälsa är en 
förutsättning för långsiktig och hållbar tillväxt, vilket ger bättre förutsättningar för att 
klara välfärden. 
 
Att finnas i ett sammanhang motverkar ensamhet och stärker den psykiska hälsan. I 
samarbete med det civila samhället kan gemensamma mötesplatser skapas och 
livskvalitén höjas. Folkhälsostrategerna är en resurs som tillsammans med det civila 
samhället kan skapa mötesplatser och på så sätt bryta ensamhet och isolering. 
 
Jämställd vård 
Återkommande granskningar visar att resurserna i vården fördelas olika beroende på 
kön. Den senaste uppföljningen från Socialstyrelsen placerar RÖL långt ner på listan 
över hur väl landstingen lyckas åstadkomma en jämställd vård. Ofta bygger 
ojämställdheten på okunskap. Könsuppdelad statistik är långt ifrån självklar i 
beslutsunderlag. Analyser som ska göras av ett besluts inverkan på jämställdhet saknar 
ofta någon djupare substans. Det leder till att oreflekterade föreställningar och 
förväntningar på behov får vägleda prioriteringar. 
 
De insatser som genom åren genomförts i Regionens verksamheter har ofta haft formen 
av projekt beroende av nationella ekonomiska bidrag. Brister har identifierats och 
förändringar har genomförts för just det som den studien omfattade. Däremot saknas en 
systematisering av jämställdhetsarbetet. Bättre rutiner och verktyg behöver skapas för 
att jämställdhet ska bli en naturlig del i det kontinuerliga utvecklingsarbetet.  



 
Mål: Vården ska vara jämställd 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att systematiskt arbeta för jämställd vård 

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld  
Att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer är viktigt. Enligt Brottsförebyggande 
rådet finns det ett stort mörkertal vad gäller våld i nära relationer. Alla vårdens 
medarbetare har en stor uppgift i att fånga upp vad som hänt när länsinvånarna söker 
vård. För detta behövs kunskap och förnyad kunskap när samhället förändras och att 
fler tar mod till sig och pratar med vården. Det är även viktigt att uppmärksamma våld i 
samkönade relationer, våld i nära relationer mellan äldre, samt barn som utsätts för- 
eller bevittnar våld eller övergrepp.  
 
Mot hedersrelaterat våld krävs särskilda kunskaper och åtgärder. Kunskapen om, och 
kompetensen att, upptäcka och möta hedersrelaterat våld ska systematiskt stärkas och 
utvecklas i vården. 
 
För att möta behoven hos både de som utsätts för våld i nära relationer eller 
hedersrelaterat våld krävs en utvecklad samverkan mellan regionen, kommuner, 
berörda myndigheter och civila samhället. Det ska finnas snabba vägar till vård och 
behandling för alla inblandade, utsatta och förövare. Regionen ska bidra med kunskap 
och skapa långsiktiga förutsättningar för civila organisationer som gör stora insatser för 
dessa utsatta grupper. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att arbeta för att minska hedersrelaterat våld och våld i 
nära relationer 

Närsjukvård  

Befolkningens huvudsakliga behov av hälso- och sjukvård, från diagnostisering till 
färdigbehandling, ska tillgodoses nära patienten. Närsjukvård omfattar allt ifrån 
hälsofrämjande, förebyggande insatser och tidig upptäckt av sjukdom, till omvårdnad 
och rehabilitering. Invånarnas tillgång till hälso- och sjukvård med god tillgänglighet och 
hög kvalitet ska säkerställas. Hög kvalitet kan också ge lägre kostnader. 
 
Den nära vårdens betydelse och uppdrag kommer att bli allt större i framtiden.  Den 
kommunala vården, primärvården, akutsjukvården och öppenvård inom specialiserad 
sjukvård tillsammans med 1177 Vårdguidens tjänster är alla viktiga komponenter för 
utvecklingen av den nära vården. 
 
Primärvården är första linjens somatiska och psykiatriska vårdnivå och ska arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande. Det psykosociala uppdraget ska tydliggöras, stärkas 
och omfatta människan genom hela livet. Den psykosociala kompetensen inom 
primärvården ska stärkas i hela länet. 
 
Mål: Primärvården ska göra utgöra basen för hälso- och sjukvård och utföra all vård som 
inte kräver sjukhusets specialiserade resurser  
 



Regionstyrelsen får i uppdrag: att utveckla och stärka närsjukvården.  
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att särskilt utöka och höja den psykosociala kompetensen 
inom primärvården 
 
Egenvård 
Länsinvånarna ska uppmuntras till egenvård. Kunskap om möjligheten till egenvård är 
viktig för individen för att underlätta hanteringen av enklare åkommor och veta när man 
ska vända sig till sjukvården. 
 
Regionen arbetar med att sprida information om egenvård. Idag har hemsidan en länk 
till rådgivningen på 1177.se och sjukvårdsrådgivningen bedriver en omfattande 
telefonservice. Regionens hemsida och 1177.se ska ha tydliga ingångar till information 
om egenvård. 
 
Örebro läns vårdcentraler 
Länets vårdcentraler ska vara basen för hälso- och sjukvården. Som första linjens 
somatiska och psykiatriska insats är de ofta medborgarnas första kontakt med 
sjukvården. Vårdcentralerna har också det medicinska ansvaret för patienter som 
färdigbehandlade inom specialistvården. 
 
I utredningen Effektiv vård ges flera förslag kring att stärka och utveckla primärvårdens 
roll i sjukvården. Resurser ska successivt flyttas från sjukhusen till vårdcentralerna för 
att bättre erbjuda vård nära befolkningen. I första delbetänkandet av utredare Anna 
Nehrgård föreslås att dagens vårdgaranti i primärvården ska ersättas av en behovsstyrd 
garanti där en medicinsk bedömning garanteras inom tre dagar istället för sju. 
 
Det är viktigt att det finns fasta läkare på alla vårdcentraler. Rekryteringsproblemen vad 
gäller läkare innebär att många vårdcentraler idag är beroende av hyrläkare, vilket är 
kostsamt och framförallt leder till bristande kontinuitet för både övrig personal och för 
patienterna.  
 
Regionens vårdcentraler ska drivas så att de är konkurrenskraftiga. Då krävs en god 
arbetsmiljö, välutvecklade IT-system och andra stöd som gör att läkare i högre grad får 
mer tid för patienten. Det ska vara möjligt för varje verksamhetschef att tillsammans 
med övriga medarbetare utveckla sin verksamhet och anpassa mottagningarna efter 
medborgarnas behov. Det kan innebära bland annat varierade öppettider eller drop-in 
för att öka tillgängligheten. 
 
Akutsjukvård på patientens villkor 
Akutsjukvård dygnet runt ingår i närsjukvårdens uppdragsområde. En förutsättning för 
det är att akutmottagningar finns på regionens tre sjukhus. I utredningen Effektiv vård 
föreslås också vårdcentralerna få ett större akutvårdsuppdrag och att en del av 
sjukhusens resurser flyttas ut i den nära vården. Vårdcentralerna ska ha uppdraget som 
första linjens hälso- och sjukvård. Därför ska vårdcentralerna hålla öppet längre och en 
”närakut” etableras i söder. Patienter får på så sätt närmare till akutsjukvård, samtidigt 
som akuten på sjukhusen avlastas.  
 



Regionstyrelsen får i uppdrag: att utreda förutsättningarna för en etablering av närakuter 
i länet 
 
Bedömningsbilar  
För att möta det ökade trycket på ambulanserna och akutmottagningarna ska 
ambulanskåren utökas med en bedömningsbil som möter patienter med lägre prioritet. 
Bedömningsbilen ska möjliggöra för behovsbedömning av patienten samt enklare 
vårdinsatser i hemmet. Vid behov ska bedömmaren även kunna transportera patienter 
som behöver akutsjukvård men som inte behöver ambulanstransport för att ta sig till 
mottagningen. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att utreda förutsättningarna för att inrätta 
bedömningsbilar 
 
Utskrivningsklara patienter 
RÖL har haft utskrivningsklara patienter inneliggande längre än övriga regioner och 
landsting. För att sjukhusens resurser ska tas tillvara är det viktigt att patienter snabbt 
kan komma hem till vårdboende eller eget boende. Under perioder då bristen på 
vårdplatser varit omfattande samtidigt som flera kommuner har svårt att bereda plats 
för utskrivningsklara patienter har Regionen köpt platser av Attendo Rynningeviken. 
Det har varit ett sätt att säkerställa att varje patient får rätt vård och rehabilitering. 
Samverkan mellan Regionen och kommunerna måste förbättras runt dessa patienter. 
 
Den nya betalningsansvarslagen träder i kraft 1 januari 2018. Enligt lagen ska ett 
inskrivningsmeddelande skickas till kommunen inom 24 timmar efter det att patienten 
skrivits in för slutenvård. Det ska innehålla beräknad utskrivningsdag, för att 
kommunen ska få möjlighet till planering. Likaså ska en fast vårdkontakt i den 
landstingsfinansierade öppenvården säkerställas. Vårdkontakten ska kalla till 
samordnad individuell samplanering (SIP) inom tre dagar efter besked från 
slutenvården att patienten är utskrivningsklar. Ansvaret för patienten överförs då till 
primärvården, vilket kommer att innebära ett ökat tryck på- och behov av ökade 
resurser inom primärvården.  

Bättre hälso- och sjukvård till allt fler äldre  

Hela Europa präglas av en växande äldre befolkning. Många som är 65 år och äldre både 
kan och vill fortsätta att arbeta och de flesta äldre är fram till 80-årsåldern oberoende av 
hjälp. Det är positivt att allt fler lever friska längre men med åldrande ökar också risken 
för sjuklighet, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättning. Det är viktigt att de äldre 
får tillgång till rätt vård och behandling. Det handlar om ett värdigt liv och livskvalitet. 
Det är nödvändigt att ha en helhetssyn på den äldres hälsa, vilket kräver god samverkan 
med berörda aktörer för att kunna erbjuda den äldre patienten en kvalitativt god och 
säker vård. 
 
Samverkan runt de mest sjuka äldre 
Omkring 5 procent av patienterna använder mer än 50 procent av sjukvårdens resurser. 
Det är till största delen multisjuka äldre med stora vård- och omsorgsbehov. Vården ska 
utvecklas så att den bättre möter multisjuka äldres behov. 



Några som ofta glöms bort när man talar om äldre i vården eller äldrevården är de 
anhöriga. Anhöriga ska ges möjlighet att kommunicera digitalt med vården, på ett sätt 
som är integritets- och patientsäkert för den äldre. 
 
Mål: De mest sjuka äldre ska möta en välfungerande vårdkedja med hög kvalitet 
 
Vårdcoach och mobila läkarteam  
För att öka tillgängligheten och förbättra kvaliteten för mångbesökarna i vården ska 
Regionen arbeta med aktiv hälsostyrning. Mångbesökare på akuten ska erbjudas en egen 
vårdcoach. En vårdcoach hjälper patienten via telefon, ger stöd till egenvård och 
koordinerar patientens olika vårdkontakter. Detta i kombination med mobila läkarteam 
är trygghetsskapande och bidrar till färre akuta besök i vården. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att införa vårdcoacher för mångbesökare på akuten 
 
En god vård i närmiljön är att föredra. Ett läkarbesök i bostaden när hälsan sviktar och 
möjligheten för läkaren att göra direktinskrivning på sjukhus om så behövs skapar ett 
lugn och är effektivt. Därför ska mobila lösningar införas i hela länet, där kompetenta 
team kan möta patientens behov i hemmet. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att inrätta mobila läkarteam för äldre i hela länet 
 
Geriatriskt centrum i Region Örebro län  
Ett geriatriskt centrum behövs i länet. Nätverket för äldreforskning och vårdutveckling 
kan vara grunden för ett geriatriskt centrum, en arena där vård och omsorg som rör 
äldre patienter samordnas. Där samlas kunskap, beprövad erfarenhet och forskning 
under ett och samma tak. Där utvecklas geriatrik, gerontologi och kunskapen om 
multisjuka äldre ur ett helhetsperspektiv. 
 
Kunskap och insikt om diagnoser, vård- och omsorgsbehov, behandling och läkemedel 
ska bli tillgänglig för vård- och omsorgspersonal. Arbetet ska också överbrygga brister i 
kommunikation och informationsöverföringen mellan olika aktörer och öka tilltron till 
varandra. Fler medarbetare inom primärvården med geriatrisk och gerontologisk 
kompetens skapar goda förutsättningar för att öka kvaliteten i äldrevården. 
 
För såväl förebyggande friskvårdsfaktorer som bekämpande av ohälsa och sjukdom hos 
äldre är utvecklingen av ett geriatriskt centrum betydelsefull. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att etablera ett geriatriskt centrum 
 
Äldrevårdcentral och högre krav på geriatrisk kompetens 
Närsjukvården ska fokusera på uppgiften att utveckla lösningar för att erbjuda den 
ökade andelen äldre medborgare en kvalitativ, god vård. Överlag måste den geriatriska 
kompetensen stärkas inom den nära hälso- och sjukvården för att möta det ökade 
vårdbehovet hos äldre.  
 
Länets vårdcentraler ska utveckla särskilda mottagningar med fokus på den åldrandes 
hälsa och sjukdomar. En specialistsjuksköterska och en läkare med geriatrisk 
kompetens på vårdcentralen skulle både förbättra omhändertagandet av äldre och 



minska trycket på akutsjukvården. Hit ska det gå att ringa direkt och den äldre ska ges 
en fast vårdkontakt vid behov samt erbjudas besök eller annan kontakt samma dag eller 
dagen efter. 
 
Det går att förebygga flera av de psykiska och somatiska besvär och sjukdomar som 
drabbar äldre. Personer från 65 år ska erbjudas ”seniorhälsa”, hälsosamtal och 
hälsoundersökningar, med tillhörande hälsoplaner för att tidigt upptäcka och förebygga 
ohälsa. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att inrätta funktionen äldrevårdcentral på länets 
vårdcentraler 
 
Psykisk ohälsa 
Äldre med psykisk ohälsa ska särskilt uppmärksammas. Över en fjärdedel av de äldre 
känner sig ensamma, vilket kan leda till depression. Det krävs kunskap om hur psykisk 
ohälsa tar sig uttryck hos äldre. Det har hänt att äldre som varit uttorkade och drabbats 
av förvirring har betraktats som psykiskt sjuka, medan de som faktiskt lider av 
depressioner och psykisk sjukdom inte fått den hjälp de behöver. 
 
Den psykiska ohälsan syns bland annat i att alkoholkonsumtionen ökar bland äldre och 
att allt fler äldre i särskilt boende behandlas med psykofarmaka. En fjärdedel av alla 
självmord begås av personer 65 år och äldre och det är fler män än kvinnor som begår 
självmord. Äldre med psykisk sjukdom ska få adekvat vård och omsorg, i synnerhet 
under perioder när den psykiska hälsan vacklar mer än vanligt. 
 
Läkemedelgenomgångar och psykofarmaka 
Den omfattande läkemedelsanvändningen bland äldre ökar risken för biverkningar som 
leder till sjukhusinläggningar. Cirka 60 procent av läkemedelsorsakad akutsjukvård 
bedöms vara möjliga att förebygga. Alltför många patienter över 75 år behandlas med 
olämplig psykofarmaka. Vissa läkemedel kan utlösa psykiska och somatiska besvär som 
en biverkning. Läkemedelsgenomgångar ska göras kontinuerligt för patienter med 
många läkemedel för att säkerställa rätt medicinering. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att genomföra regelbundna läkemedelgenomgångar för 
personer över 75 år 
 
Palliativ vård 
Den förändring som pågår av vårdplatsstrukturen på länets tre sjukhus skapar stora 
möjligheter för en bättre vård. En viktig del i detta arbete är länets samlade palliativa 
vård. Allt sjukare patienter ska vårdas i hemmet. Det kan leda till att behoven av 
tillfälliga insatser ökar på avdelning 84, tidigare Vitsippan.   
 

Regionstyrelsen får i uppdrag: att utveckla den palliativa vården 
 
Asylhälsan 
Närsjukvården ansvarar för att erbjuda alla asylsökande samt nyanlända invandrare 
hälsoundersökning i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd. 



Primärvården, psykiatrin och övriga delar av specialistsjukvården möter idag patienter 
med helt andra erfarenheter och upplevelser än vad vården gjorde för bara några år 
sedan. Det ställer krav på organisationen, och kompetensen på området behöver höjas. 
Asyl- och invandrarhälsan är det första ledet i mötet med den svenska hälso- och 
sjukvården. Där samlas mycket kunskap och erfarenhet byggt på aktuella 
flyktingströmmar. Kunskap som, om den tas till vara och förs vidare på ett organiserat 
sätt, skulle kunna stärka och rusta primärvården att bättre möta nyanländas behov.  
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att ge asylhälsan ett utökat uppdrag som kunskapsstödjare 
mot övriga verksamheter 
 
Hälso- och sjukvård för barn och föräldrar 
Hälsoläget för barn och unga i Sverige är generellt gott. Utmaning är att skillnaderna i 
livsvillkor och hälsa mellan olika grupper i samhället har ökat de senaste årtiondena. 
Barn som växer upp i utsatta miljöer riskerar i högre utsträckning få en sämre hälsa, 
såväl fysiskt som psykiskt.  
 
Länets familjecentraler bedriver i samverkan med kommunerna och länets barn- och 
mödravårdscentraler hälsofrämjande och stödjande verksamheter. Föräldragrupper och 
hembesök ska erbjudas alla nyblivna föräldrar. I enlighet med socialstyrelsens 
rekommendationer ska Regionen även erbjuda ett hembesök när barnet är åtta 
månader. För att undvika anknytningsproblematik ska sjukvården jobba för att stärka 
anknytningen mellan barn och förälder.  
 
Övervikt och psykisk ohälsa är två områden där barn och ungdomar ska 
uppmärksammas extra. Föräldrastödet, stödet till syskon och vänner måste stärkas runt 
barn och unga med psykisk ohälsa, missbruk och debuterande psykisk sjukdom. 
Ungdomsmottagningen spelar en viktig roll och ska ges rätt förutsättningar för att 
effektivt kunna sprida information, möta ungdomar och bedriva verksamhet i hela länet 
året om. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att kartlägga och utvärdera nuvarande stöd till föräldrar 
och anhöriga till barn och unga 0-25 år i länet 
 
Det finns ett stort behov av att utveckla samarbetet med det civila samhället inom hälso- 
och sjukvården, inte minst runt familjer med svårt sjuka barn som behöver stöd och 
hjälp på olika sätt för att komma igenom sjukdomsperioden. Patient-och 
anhörigorganisationerna måste i högre grad involveras i arbetet med svårt sjuka barn. 

Psykiatri 

Världshälsoorganisationen (WHO) identifierar psykisk ohälsa som ett av de snabbast 
växande problemen vad gäller folkhälsan i världen. Det är framför allt depressioner och 
ångestsjukdomar som ökar. Enligt Socialstyrelsen upplever en av fyra vuxna psykisk 
ohälsa någon gång under sin livstid.  
 
Psykiatrin ska samarbeta med primärvården, länets kommuner, det civila samhället och 
aktörer som verkar i privat regi. Det ska gå snabbt att få kontakt med kurator, psykolog 
och psykiatriker. Därför ska den psykosomatiska kompetensen stärkas över hela linjen. 



Genom ett utökat samarbete kan den psykiatriska vården bli bättre, trygg och tillgänglig. 
Den psykiatriska vården och rättspsykiatrin påverkas negativt av bristen på personal, 
vilket i sin tur påverkar tillgängligheten för patienterna.  Trots att bristen varit tydlig 
länge är tillgängligheten fortfarande en av psykiatrins största utmaningar. Psykiatrin 
behöver förbättras för att säkerställa att länets invånare får det stöd de behöver.  
 
Närstående ska ses som en resurs och vid behov ska patientens nätverk involveras i 
vård, behandling och rehabilitering på ett för patienten integritets- och patientsäkert 
sätt. 
 
Mål: Personer med psykisk ohälsa ska snabbt få vård och behandling  
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att låta göra en extern totalöversyn av psykiatrin 
 
Psykiatri för barn och unga vuxna (BUV) 
Ansvaret för välfärdens stödfunktioner är utspritt vilket ofta leder till att barn hamnar 
mellan lagar och myndigheter. För att minska risken för ohälsa krävs tidiga insatser 
utifrån varje barns behov. Idag finns brister i samverkan med kommunerna. En 
förutsättning är att hälso- och sjukvården har en god samverkan med kommunerna i 
länet, främst skola och socialtjänst.  
 
Barn och ungas psykiska ohälsa är både primärvårdens och specialistvårdens uppdrag. 
För att fler barn och unga ska må bra krävs effektiv samverkan och bärkraftiga 
samverkansstrukturer, avtal och rutiner. Det gäller från den politiska styrningen till 
verksamhetens förebyggande och upptäckande arbete och möjligheter att ge tidiga 
specialiserade insatser till barn som behöver vård och stöd. BUV ska ha bred kompetens 
för att möta barn och unga med komplexa behov.  
 
De senaste åren har trycket på BUV ökat kraftigt, vilket framförallt är kopplat till det 
ökade antalet neuropsykiatriska utredningar. För barn och unga med psykisk ohälsa 
eller som är i behov av neuropsykiatrisk utredning är det viktigt med snabba 
vårdprocesser. 
 
Mål: Det ska inte förekomma köer till barn- och ungdomspsykiatrin 
 
Regionstyrelsen ges i uppdrag: att ta initiativ till samverkan med länets kommuner för 
tidiga insatser för att främja barn och ungas hälsa 
 
Andelen självmord är högre i Örebro län än i riket. RÖL ska arbeta för att minska den 
psykiska ohälsan. Örebro län ska vara ett livsfrämjande län där ingen väljer att ta sitt liv. 
 
Det ska finnas en psykiatrisk akutambulans för personer om står i begrepp att ta sitt liv 
och för psykiskt sjuka som behöver akuthjälp. Att en sjuk person ska mötas av enbart 
polis är inte värdigt. Med en psykiatrisk akutambulans kan RÖL erbjuda bättre akutvård 
till personer med svår akut psykisk problematik och samtidigt höja kvalitén på den 
psykiatriska akutsjukvården. 
 
Mål: Inga självmord ska ske i Örebro län 
 



Regionstyrelsen får i uppdrag: att etablera en psykiatrisk akutambulans 
 
Patienter med akut psykiska besvär behöver bemötas med särskild kompetens. En 
psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA) ska finnas tillgänglig dygnet runt för de som 
är i behov av intensiva vårdinsatser med hög medicinsk vårdsäkerhetsnivå. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att återinrätta den psykiatriska intensivvårdsavdelningen 
(PIVA) 
 
Missbruksvården  
Missbruket av alkohol, narkotika och läkemedel ökar. Kvinnor och män inom alla 
socioekonomiska grupper finns i riskgruppen för att hamna i ett missbruk. 
Missbruksvården ska ses över, med särskilt fokus på gravida kvinnor och äldre. 
Regionen ska verka för att den samlade kunskapen och kompetensen som finns vid 
Beroendecentrum används i samverkan med andra aktörer för att förebygga missbruk. 
 
Långa väntetider i vården riskerar att skapa missbruk av läkemedel, vilket kan bli 
bestående. Det finns många gånger en koppling mellan psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och användande av narkotika. 
 
Narkotikamissbruk ska bekämpas människovärdigt. Det finns flera redskap för att 
arbeta mot narkotikamissbruk och dess verkningar för individ och samhälle. 
Beroendecentrum ska erbjuda öppet intag till öppenvården. Utan prövning och helt 
anonymt ska den som vill bryta med sitt missbruk ges möjlighet att göra det. Det öppna 
intaget innebär att det går att ringa direkt till öppenvården och få hjälp, utan att först 
behöva ta kontakt med socialen och söka bistånd. Ett redskap för att minska 
smittspridning och skapa nya kontaktvägar till sjukvården är ett sprututbytesprogram. 
 
Allt fler unga testar och använder droger av olika slag. En mer utbredd tillåtande syn 
samt tillgängligheten av bland annat nätdroger skapar en känsla av legitimitet för bruk 
av cannabis, syntetiska droger och dopingpreparat bland ungdomar i hela länet. Mini-
Maria i Örebro kommun ska utvecklas till en länsverksamhet i samverkan med länets 
kommuner, en plats för ungdomar med narkotikaproblem och deras anhöriga som kan 
komma dit för råd och stöd, behandling och drogtest. 
 
Mål: Örebro län ska vara narkotikafritt 
 
Habilitering  
Personer med funktionsnedsättning skall ges samma möjlighet som andra att vara 
aktiva, kunna göra egna val och vara delaktiga i samhället. Alla har rätt till ett 
självständigt liv och att själv kunna bestämma över hur vardagen skall utformas. 
 
Det är allt fler barn i länet som får en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
diagnostiserad. Bättre och tidigare samverkan med skola och förskola, psykiatri och 
primärvård är nödvändig om habiliteringen ska klara uppdraget.  
 
Habiliterings-, rehabiliterings- och utredningsapparaten är komplex, men med tydligare 
vägledning genom systemet för familjer och andra aktörer kan verksamhetens resurser 
utnyttjas bättre och fler kan få den hjälp de behöver och har rätt till. 



 
Det krävs en bättre dialog mellan habiliteringen och den som behöver hjälp. Särskilda 
åtgärder behöver vidtas för att minska omfattningen av uteblivna besök. Det 
individuella behovet ska tillmötesgås och individuella lösningar skapas i högre grad. 

Hjälpmedel 
Den moderna forskning och utveckling som bedrivs inom habiliteringsområdet har lett 
till att nya, bättre och mer effektiva hjälpmedel ständigt utvecklas. 
Hjälpmedelssortimentet ska kontinuerligt ses över och äldre hjälpmedel bytas mot 
modernare och bättre. Samtidigt ska Regionen sträva efter att vidga möjligheterna för 
privata aktörer inom rehabilitering och habilitering att etablera sig i länet. 
 
En viktig förutsättning för delaktiga och jämlika livsvillkor för de personer som lever 
med funktionsnedsättning är rätten till effektiva, användarvänliga och tillgängliga 
hjälpmedel. Regionen ska se till varje patients individuella behov av hjälpmedel och 
skapa individuella lösningar därefter. Det ska vara möjligt att välja hjälpmedel som inte 
finns inom Regionens utbud. Personer ska kunna välja det hjälpmedel som bäst 
motsvarar det egna behovet. Om kostnaden för hjälpmedlet är högre än motsvarande 
hjälpmedel som erbjuds av Regionen får personen själv betala mellanskillnaden och stå 
för reparationer och service. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att införa fritt val av hjälpmedel 
 
Skillnader mellan vilka som får vilket hjälpmedel får inte förekomma. Det är viktigt att 
ha en behovsbaserad, jämlik och jämställd utdelning av hjälpmedel i hela länet. Aktiv 
tillämpning av Gender budgeting är ett sätt att få bättre kunskap om hur habiliteringens 
insatser och resurser fördelas på kvinnor respektive män. 

Specialistsjukvård samt högspecialiserad vård 
USÖ tillsammans med Lindesberg lasarett, Karlskoga lasarett, Capio Läkargruppen och 
länets vårdcentraler erbjuder länets patienter sjukvård av hög kvalitet. Flera av dessa 
delar bör utvecklas till universitetssjukvårds enheter. Den högspecialiserade vården 
utförs på USÖ.  
 
För länets utveckling och dess invånare är det viktigt att RÖL kan upprätthålla ett starkt 
universitetssjukhus. Det handlar både om ändamålsenliga byggnader, som exempelvis 
H-huset och om förnyelse av medicinsk teknik. Det handlar också om att skapa 
förutsättningar att utveckla och upprätthålla kunskap inom området högspecialiserad 
vård i syfte att få fler uppdrag att utföra och även sälja mer vård. För att garantera länets 
invånare kvalitet och kontinuitet måste USÖ tillsammans med Karlskoga och 
Lindesbergs lasarett producera och fortsätta sälja mer vård. 
 
Egen vårdbegäran 
Invånarna i länet kan söka till alla specialistområden inom öppenvården utan att behöva 
vända sig till vårdcentralen för att få en remiss. Genom egen vårdbegäran kan patienter 
komma i direktkontakt med den specialistmottagning de önskar. Egen vårdbegäran ska 
utvärderas och utvecklas för att möta patienternas förväntningar på enkla vägar till 
specialistvården.  
 



Högspecialiserad vård och medicinsk teknik  
Andelen såld högspecialiserad vård måste öka för att stärka USÖs position som 
universitetssjukhus. Det stärker också USÖ som attraktiv arbetsplats och ger bättre 
ekonomi och utvecklingskraft. Etablering i nationella och internationella nätverk för 
högspecialiserad vård ökar Regionens förutsättningar för att sälja vård. RÖL ska också 
aktivt delta i utvecklingsarbetet av det europeiska sjukvårdssamarbetet. 
 
Långsiktig planering och tydliga visioner för den högspecialiserade vården är 
nödvändiga om RÖL ska erbjuda högspecialiserad vård nationellt. Långsiktiga strategier 
och tydlig planering behövs för att säkerställa läkarutbildningen. Medicinsk teknik gör 
det möjligt för RÖL att erbjuda patienter en effektiv och patientsäker vård. Därför ska 
det finnas ekonomiskt utrymme för nya medicintekniska investeringar. 
 
Byggnadsförnyelsen av Universitetssjukhuset H-huset i Örebro är en stor pågående 
strategisk satsning. Det är en framtidsinriktad förnyelse för länets invånare som ska 
bidra till att klara att möta kommande behov inom hälso- och sjukvårdsområdet, 
däribland målen för den högspecialiserade vården. 
 
Trombektomi  
Ett led i att utöka möjligheten till såld vård är att närmare undersöka förutsättningarna 
för att erbjuda strokebehandlingen trombektomi, en metod mot ischemisk stroke 
(propp i hjärnan) som fått starkt vetenskapligt stöd. Andelen patienter som klarar sig 
utan allvarligare funktionsnedsättningar ökade med mellan 13 och 31 procent bland de 
som fått trombektomi jämfört med bara trombolys. I vissa fall är effekten enastående. En 
tidigare förlamad patient kan återfå rörelseförmåga direkt efter att proppen dragits ur. 
Behandlingsmetoden kräver extremt hög kirurgisk kompetens.  
 
Mål: Region Örebro läns sjukvård ska ligga i den medicinska utvecklingens framkant 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att ta fram en strategi för att stärka USÖs position inom den 
högspecialiserade vården 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att ta fram ett plan för utveckling och investering i 
medicinsk teknik 
 
Cancervården 
RÖL har arbetet med standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Det har inneburit 
att patienterna får en snabbare vårdprocess. I takt med den medicinska utvecklingen 
kan fler liv räddas. Efter en avslutad behandling får många patienter en existentiell kris 
samtidigt som samhället förväntar sig att de ska återgå till sitt vanliga liv. Därför är det 
viktigt att det finns en god eftervård och olika former av rehabilitering.  
 
Det finns idag brister i Regionens rehabiliteringsarbete inom cancervården. Det måste 
stärkas. Samhällsvinsterna av en förbättrad cancerrehabilitering är stora, inte minst för 
unga som har många års arbete, familjebildande och föreningsliv framför sig. Ingen 
patient ska behöva möta den så kallade cancerbaksmällan utan stöd. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att förbättra rehabiliteringen för cancerpatienter 
 



Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Socialstyrelsen har tidigare inte 
rekommenderat hälso- och sjukvården att erbjuda screening för prostatacancer med 
PSA-prov till män 50–70 år. Nya forskningsresultat har återaktualiserat frågan om 
screening för prostatacancer. En remissversion av rekommendationen beräknas vara 
klar i början av 2018. Det är viktigt att RÖL följer den medicinska utvecklingen och 
socialstyrelsens rekommendationer. 
 
Stärkt kvinnosjukvård 
Kvinnosjukvård sker idag på samtliga tre sjukhus. Kvinnosjukvården omfattar alltifrån 
gynekologisk mottagning, vårdavdelning och operation till specialistmödravård, 
förlossning, BB och fertilitetsenheten. Kvinnosjukvårdens tillgänglighet och kvalitet i 
kombination med ett professionellt och respektfullt bemötande är en betydelsefull 
parameter för en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård.  
 
Förlossningsvården 
Stängningen av Karlskoga BB har skapat stor osäkerhet bland såväl invånare som berörd 
personal. Närheten till förlossningsvården är avgörande för patienternas trygghet. 
Situationen inom förlossningsvården har varit mycket ansträngd den senaste tiden, 
vilket framförallt beror på bristen på barnmorskor och det ökade trycket på 
verksamheten under sommaren. Regionen ska ta fram en egen långsiktig strategi för hur 
länets förlossningsvård ska organiseras och kompetensförsörjningen säkras, så att 
framtida stängningar av Karlskoga BB under sommaren inte ska behövas. 
 
Skador i bäckenbotten i samband med förlossning kan orsaka såväl fysiskt som psykiskt 
lidande på både kort och lång sikt. Därför skall undersökningar och åtgärdande av 
förlossningsskador vara evidensbaserade och följa nationella riktlinjer. Den nyligen 
initierade bäckenbottenmottagningen kan spela en viktig roll i detta arbete. Det goda 
pågående arbetet inom förlossningsvården för att minska förekomsten av 
förlossningsskador ska vara fortsatt högprioriterat. 
 
Kompetensförsörjning  
Barnmorskor tillhör den yrkesgrupp som drabbas mest av arbetsrelaterad ohälsa. Det 
kan bero på för lite återhämtning och sämre möjligheter till ett socialt liv efter tunga 
arbetspass och övertid. Det leder i sin tur till att många väljer att gå ner i arbetstid eller 
lämnar yrket. Arbetsmiljön måste förbättras och barnmorskor ska ha en lön som 
motsvarar deras kompetens, det ansvar de tar samt de arbetsförhållanden de ofta 
arbetar under. Hur RÖL attraherar barnmorskor ska vara en prioriterad 
kompetensförsörjningsfråga. 
 

Screening 
Regionen genomförde en medborgardialog under 2016 vars syfte var att få svar på 
varför inte alla kvinnor låter sig mammografiundersökas. Mammografi är den metod 
som används i de allmänna bröstkontroller som alla kvinnor mellan 40 och 74 år 
regelbundet erbjuds att göra. Syftet är att hitta bröstcancer innan sjukdomen hunnit ge 
några symtom. Det är viktigt att alla kvinnor uppmuntras att gå på regelbunden 
mammografi. Under 2017 har det genomförts en kampanj för att få fler kvinnor att 
genomgå cellprov. Under samma år höjdes också åldersgränsen från 65 till 69 år. Dessa 
båda satsningar ska följas upp. 
 



Forskning 
Forskningen kring sjukdomar som drabbar kvinnor är eftersatt och männen utgör 
fortfarande normen inom den medicinska forskningen. Kunskapen om genusmedicin är 
på många håll fortfarande bristfällig i vården. RÖL ska verka för ett tydligt 
genusperspektiv inom den medicinska och kliniska forskningen. 
 
Mål: Alla ska tillförsäkras en trygg och säker förlossning 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: utarbeta en långsiktig strategi för hur länets 
kvinnosjukvård ska organiseras och hur kompetensförsörjningen ska säkras 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att följa kvinnoklinikens arbete med att minska 
förlossningsskador 
 

Tandvård 

Tänderna är en del av kroppen, och god munhälsa är avgörande för människans 
välmående. En dålig tandhälsa leder ofta till svårigheter att äta och minskad matlust, 
vilket i sin tur leder till både näringsbrist och sänkt immunförsvar. Dessutom fyller 
tänderna en viktig estetisk funktion som stärker självkänslan. 
 
Regionen har ansvar för att alla invånare erbjuds tillgänglig tandvård oavsett ålder, 
funktionsförmåga eller bostadsort. Tillsammans med ett antal privata aktörer 
tillgodoses länets invånares behov av tandvård. För att täcka hela länet kompletteras 
tandvårdsmottagningarna med en mobil enhet. 
 
Tandhälsan i Örebro län är ojämn. Det är skillnader inom kommuner och mellan 
kommuner. Socioekonomiskt svaga grupper, personer som lider av psykisk ohälsa, 
utrikesfödda och äldre är grupper som har stora behov av tandvårdsinsatser och ska nås 
genom förebyggande insatser och ökad tillgänglighet. 
 
Folktandvården är en av Regionens mest flexibla verksamheter. Det är avgörande för 
länets ökade och förändrade befolkningsunderlag att Folktandvården regelbundet 
fortsätter anpassa verksamheternas utformning och lokalisering utifrån de behov som 
uppkommer. Det kan bland annat innebära fler mobila lösningar liksom nya utvecklade 
och otraditionella arbetssätt. Tvärsektoriell samverkan med privata tandvårdsaktörer, 
kommuner, andra sjukvårdsinstanser som primärvård och geriatrik är viktig. 
 
God munhälsa bland barn och ungdomar 

God munhälsa är viktigt, och goda vanor grundläggs redan under spädbarnsåren. På BVC 
erbjuds nyblivna föräldrar information om munhygien och goda kostvanor för att barn 
ska få en bra start i livet. I vissa av länets orter och områden är det viktigt att etablera 
förstärkta tandvårdssatsningar för barn i förskola och skola. Folktandvårdens 
folkhälsoenhet arbetar i samverkan med familjecentraler aktivt med insatser i 
socioekonomiskt utsatta områden där barn och ungas tandhälsa konstateras vara sämre. 
 
Goda exempel ska spridas och systematiseras. Exempel på sådana är Viva Tanden i 
Vivalla, en mötesplats för råd och stöd avseende barns munhälsa samt 
folkhälsoenhetens projekt Glada Tanden som genom återinförande av Fluortant 



erbjuder årliga besök på förskolor samt regelbundna fluorsköljningar på förskola och 
skola. Folktandvården ska stötta och uppmuntra länets förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor att organisera allmänna och regelbundna fluorsköljningar för att 
förebygga dålig munhälsa. 
 
Mål: Alla barn och unga ska ha en bra och jämlik munhälsa  
 
Frisktandvård 
Den kostnadsfria tandvården för barn och unga lägger en bra grund för en god munhälsa 
vilken snabbt kan raseras om de regelbundna årliga besöken uteblir. Därför arbetar 
Folktandvården med frisktandvård. Tandstatus fastställs och ett avtal upprättas med en 
månatlig summa som betalas av patienten och Folktandvården kallar regelbundet till 
kontroller. Frisktandvårdsavtal ska utformas för att uppmuntra till ändrade 
levnadsvanor i syfte att uppnå en bättre munhälsa.  
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att se över utformningen av friskvårdsavtalet så att det 
uppmuntrar till en förbättrad munhälsa 
 
Äldres munhälsa 

Äldre är en särskilt utsatt grupp gällande munhälsa. Inom RÖL finns en särskild enhet, 
Kunskaps Centrum för Äldres Munhälsa (KCÄM). Syftet är att samla, utveckla och sprida 
kunskap, erfarenhet, evidens och strategier.  
 
KCÄM har ett tredelat uppdrag: att agera som en samlad enhet i Regionen för frågor 
rörande äldres munhälsa och tandvård, att fungera som kunskapsmässigt internt och 
externt stöd, och att samverka med andra huvudmän och privata aktörer. 
 
Munhälsan är en viktig fråga för äldres allmänna hälsa. KCÄM ska arbeta uppsökande 
mot länets äldre som har-, eller ligger i riskzonen för att utveckla dålig munhälsa. Det är 
viktigt att utveckla en nära och väl fungerande samverkan mellan KCÄM, akademien och 
de kommunala vård- och omsorgsaktörerna. De viktigaste områdena kring samverkan 
rör utbildning och kunskapsförstärkning kring äldres munhälsa för vård- och 
omsorgspersonal och mobila flexibla uppsökande behandlingsinsatser. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att följa upp KCÄMs uppsökande arbete avseende sköra 
äldre i eget boende 
 
Nationellt Odontologiskt Centrum 
Folktandvården i RÖL är en av de stora aktörerna i Sverige när det gäller 
specialistutbildning av tandläkare. Det är viktigt att Folktandvården utvecklas för att 
kunna utgöra ett nationellt odontologiskt centrum. Förutom resurser krävs ett aktivt 
samverkansarbete inom såväl vård som utbildning och forskning både regionalt och 
nationellt. Folktandvården ska vara väl representerade på den nationella odontologiska 
arenan. 

Patientnämnden  
Till patientnämnden kan länets invånare anmäla fel och brister i vården. Det är viktigt 
att alla patienter, såväl barn som vuxna, vet att de har rätt att vara delaktiga i den egna 
vården och känner till patientnämndens uppdrag. Också anhöriga, barn och vuxna kan 
göras delaktiga i vården om patienten så vill. Nämnden ska utifrån synpunkter och 



klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter samt kvalitetsutveckla och förbättra hälso- 
och sjukvården. 

Forskning och utbildning 

 
Regionen ska bättre ta till vara forskningsresultat. En förutsättning för regional tillväxt 
är nära samverkan mellan forskning, hälso- och sjukvård, akademi och det regionala 
näringslivet. Kunskap ska hämtas och prövas i samverkan med andra aktörer nationellt 
och internationellt. RÖL ska söka medfinansiering kring olika forskningsprojekt. Vidare 
ska man, så långt det är möjligt, öppna för samarbete kring den kliniska forskningen 
med aktörer från den privata sektorn. 
 
Det är viktigt att lyfta områden där andra inte forskat, där RÖL kan vara unika och bli 
framstående såväl nationellt som internationellt. RÖL ska lyfta de forskningsområden 
som är nödvändiga för att stärka Regionens position i framtida diskussioner om 
nivåstrukturering och skapa förutsättningar för Regionens verksamheter inom hälso- 
och sjukvården att implementera forskningsresultat. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att lyfta de forskningsområden som är nödvändiga för att 
stärka RÖLs position nationellt 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att verka för ökad kommersialisering av forskningsresultat 
 
Läkarutbildningen är en viktig tillväxtfaktor för länet. Den ska ligga högt i 
kvalitetsmätningar och jämförelser med övriga landsting och regioners utbildningar för 
att klara av konkurrensen. Det är också viktigt med en stark position på 
utbildningskartan för att andelen av de statliga ALF- medlen som finansierar 
läkarutbildningen ska öka. Från och med 2019 införs en ny modell för resursfördelning 
av ALF-medlen som innebär att tjugo procent av den årliga ALF-ersättningen ska 
fördelas baserat på en utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet. Därför ska RÖL 
ligga i framkant inom området klinisk forskning. 
 
Mål: RÖL ska ha en högkvalitativ klinisk forskning  
 
RÖLs akademiska status 
RÖL ska förknippas med hög kvalitet och goda villkor för att kunna rekrytera skickliga 
medarbetare och handledare och för att locka studenter att söka sig till länet. Det ska 
finnas goda möjligheter för fler yrkeskategorier att kombinera sin tjänst med studier och 
forskning. Universitetssjukvård betecknar de delar av hälso- och sjukvården som har 
forskning, utbildning och utveckling som kärnverksamhet vid sidan av vårdproduktion.  
 
Regionen ska arbeta för att ha vårdcentraler som uppnår akademisk status. För att klara 
detta är det viktigt att utveckla fler universitetssjukvårdsenheter med den formella 
akademiska status som krävs nationellt. Såväl läkare som kuratorer, sjuksköterskor och 
sjukgymnaster och andra som disputerat och vill forska ska efterfrågas.  
 
Mål: RÖL ska vara det självklara valet för läkares allmän- och specialisttjänstgöring  
 



Regionstyrelsen får i uppdrag: att ta fram en strategi för att öka antalet disputerade 
medarbetare inom sjukvården 

  



Regional tillväxt 

Örebro län ska vara ett attraktivt län där människor vill leva och verka, som erbjuder bra 
möjligheter till boende, utbildning, kommunikationer och sjukvård.  Örebro län ska 
erbjuda ett rikt kulturliv samt ha en positiv attityd till entreprenörskap och de kreativa 
näringarna. RÖL ska utveckla ett starkt innovationssystem och bygga ett långsiktigt 
hållbart län där teknik, miljö och social sammanhållning är viktiga komponenter. Det 
finns goda förutsättningar för länet att utvecklas. Dagens globalisering, urbanisering och 
digitalisering utgör både utmaningar och möjligheter för hela länet. 
 
Örebro län växer befolkningsmässigt. Det är positivt med de möjligheter det innebär. En 
del av befolkningsökningen är en följd av att många sökte sig till Sverige under hösten 
2015, vilket innebär möjligheter men också utmaningar när det gäller jobb, bostäder, 
skola och vård. Det är viktigt med tillväxt, en starkare ekonomi och jobb för en god och 
hållbar utveckling i länet.  
 
Regionen har ett ansvar att ta även globalt. De upphandlingar som görs ska så långt det 
är möjligt göras i enlighet med den nationella uppförandekoden. Socialt, miljömässigt 
och etiskt ansvar i all upphandling ska säkerställas.  
 
För ett hållbart län är jämlika och jämställda uppväxtvillkor avgörande. För att Örebro 
län ska vara ett jämställt län där kvinnor och män har samma möjligheter att forma 
samhället och sina liv krävs en stor samhällelig förändring. Lagstiftning är ett viktigt 
redskap, men för reell förändring i Örebro län krävs ett strategiskt 
jämställdhetsarbete. Tillgång till bra hälso- och sjukvård, ett livslångt lärande, arbete 
och ett rikt friluftsliv skapar framtidstro.  
 
Mål: Örebro län ska vara känt för företagsamhet, innovationer och högre utbildning 
 
Entreprenörerna och företagarnas region 
Förutsättningarna för en stark ekonomi, fler jobb och minskade klyftor i Örebro län är 
att fler företag startar och kan växa. Då blir jobben fler och resurserna till välfärden 
ökar. Nyföretagandet i länet behöver öka och stärkas, det gäller särskilt kvinnors 
företagande. 
 
RÖL fördelar idag statliga medel riktade till företag, så kallade 1:1 medel. Idag går 
huvuddelen av dessa medel till traditionell industri. Det behövs en bättre balans för ett 
mer differentierat näringsliv och därför behövs tydligare riktlinjer så att en större del av 
1:1 medlen riktas till tjänsteföretag och sociala innovationer. 
 
Mål: Minst en tredjedel av de statliga 1:1-medlen ska tillfalla projekt och företagsstöd inom 
tjänstesektorn och sociala innovationer 
 
Entreprenörskapsfrämjande satsningar och ett system som stödjer innovation och 
forskning är nyckeln till en växande ekonomi. RÖL ska fortsätta utveckla Quattro helix, 
det vill säga samverkan mellan akademi, näringsliv, civilsamhället och det offentliga.  
 
Regionen ska arbeta för ett näringslivsklimat som uppmuntrar till innovationer och 
skapar förutsättningar för entreprenörskap och företagsamhet bland både kvinnor och 
män. Det är färre kvinnor än män som startar och driver företag i länet och graden av 



kvinnors företagande skiljer sig mellan länets kommuner. Ett jämlikt och jämställt 
näringsliv stärker såväl Örebro län som dess invånare. För att bättre fånga upp 
innovativa idéer och entreprenörskap ska den tidiga delen i innovationssystemet 
stärkas genom ökat anslag till NyföretagarCentrum, Ung Företagsamhet och Drivhuset.  
 
Nyföretagarcentrum 
Nyföretagarcentrum Örebro har filialer i fyra av länets kommuner. De erbjuder 
kostnadsfri rådgivning för den som är intresserade av att starta eller har startat eget 
företag. Intresset för att söka rådgivning hos NyföretagarCentrum har ökat de senaste 
åren, varför Nyföretagarcentrums verksamheter kan behöva utökas i länet. 
NyföretagarCentrum verkar mot invånarna i flera av Örebros ytterområden, med goda 
resultat. RÖL ska vara en återkommande medfinansiär till NyföretagarCentrum för att 
säkerställa att alla länets invånare kan ta del av verksamhetens tjänster. 
 
Mål: Andelen nyföretagande ska öka i relation till 2017 års nivå  
 
En god inställning till företagare och företagande är en avgörande framgångsfaktor för 
länets utveckling. Detta kräver en bra samordning. Business Region Örebro (BRO) är en 
plattform för kommunerna och länets företag. BRO ägs av Regionen tillsammans med ett 
flertal av kommunerna i länet. 
 
Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag: att utvärdera Business Region Örebro i syfte 
att säkerställa verksamhetens kvalité 
 
För en stark ekonomi och tillväxt behövs fler växande företag i länet. ALMI 
företagspartner erbjuder rådgivning och lån, och är en viktig utvecklingspartner till 
företag som kan och vill växa och utvecklas. Inkubera och Alfred Nobel Science Park är 
viktiga byggstenar och miljöer för omsättning av forskning och spetskunskap till 
innovationer och företag. 
 
Alfred Nobels Science Park ska bli ett internationellt forskningscenter som knyter 
kompetens och kapital till länet. Centret kan utveckla områden som 3D-teknik, 
medicinteknik och energi- och miljö samt utgöra en viktig arena för samverkan mellan 
akademi och det offentliga. Det är även av stor vikt att centret och näringslivet 
samverkar för att forskning och innovationer omsätts i produkter tjänster och företag.  
 
Region Örebro län ska satsa på forskning och innovationer. I länet finns en växande IT-
bransch, en stor tillverkningsindustri och företag med unik kunskap inom teknik och 
avancerad tillverkningsindustri. Det gäller inte minst i Karlskoga med den 
högteknologiska spetskompetens som finns bland annat inom försvarsindustrin. 
 
Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag: att verka för att det etableras ett 
internationellt högteknologiskt innovations- och forskningscenter i Karlskoga 
 
Europa och internationalisering 
I en allt mer globaliserad värld är det viktigt att RÖL deltar i internationella 
sammanhang. Konkurrensen om kompetens, arbetskraft och företagande sträcker sig 
utanför Sveriges gränser. Örebro län ska stå sig stark i den internationella 
konkurrensen. 



 
EU beslutar dagligen om lagar och regler som får konsekvenser för Örebro län. I Bryssel 
har RÖL, tillsammans med Dalarna och Gävleborg, ett ”Central Sweden-kontor” som 
bevakar regionernas intressen. Regionen deltar också i Assembly of European Regions 
(AER), samt Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR), där 
erfarenheter utbyts och frågor drivs tillsammans med ett hundratal andra regioner i 
Europa. 
 
Landsbygdsutveckling och gröna näringar  
RÖLs resurser för att förbättra villkoren för entreprenörskap och företagande måste 
komma hela länet till del. Detta gäller såväl innovationsstödjande system som 
riskkapitalförmedling, inkubatormiljö och etableringsfrämjande verksamhet. 
 
Som inköpare av livsmedel kan RÖL verka för öppna landskap i det egna närområdet. 
Upphandling av livsmedel ska genomföras uppdelat för olika varor eller varugrupper för 
att möjliggöra för mindre och ”smala” leverantörer att utgöra konkurrenskraftiga 
alternativ. Uppdelad upphandling ökar möjligheten att leva upp till Regionens miljö- och 
hållbarhetsprogram genom att ställa miljömässiga och etiska krav samt att kräva att 
upphandlade animalier producerats i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. 
 
RÖL ska upprätta en regional handlingsplan för livsmedelskedjan. Genom att skapa 
förutsättningar för ökade mervärden i hela livsmedelskedjan, ”från jord till bord”, 
skapas tillväxt i länet. Handlingsplanen ska ange gemensam färdriktning för hur länet 
ska tillvarata branschens utvecklings- och tillväxtpotential. Dagens klimatutmaningar 
innebär möjligheter för näringslivet att utveckla och erbjuda klimatsmarta lösningar. Den 
gröna omställningen innebär nya marknadsmöjligheter även i Örebro län. De gröna 
näringarna kan bland annat förse värmeverk och värmekraftverk i närområdet med 
förnybart bränsle.  
 
Den smarta regionen, kompetens och bildning  
Örebro län är svagt när det gäller matchning på den regionala arbetsmarknaden. Därför 
måste multikompetens, yrkesväxling och vidareutbildning stärkas. Det ska vara möjligt 
att byta yrke eller stärka sin kompetens. RÖL ska arbeta för att förbättra 
förutsättningarna för personer som står långt från arbetsmarknaden samt nyanlända att 
komma in på arbetsmarknaden och tillvarata deras kunskaper och erfarenheter. 
Förbättrad validering för de med utbildningar från andra länder och språkkunskap är 
nyckeln för att komma in i sysselsättning. 
 
Länets kommuner har ansvaret för att höja kvaliteten och förbättra resultaten i grund- 
och gymnasieskolorna. Goda utbildningsresultat är en förutsättning för att 
kompetensnivån i länet höjs. Genom tidiga inslag av arbetsmarknadskunskap i 
grundskolan kan länets kompetensförsörjning och bättre tillgodoses.  RÖL ska stötta och 
samverka med länets kommuner via det Regionala samverkansrådet. Rådet ska i större 
utsträckning diskutera strategiska och långsiktiga frågor. En fortsatt satsning på Vård- 
och Teknikcollege och fler yrkeshögskoleutbildningar är viktigt för länets fortsatta 
utveckling. 
 
RÖL är huvudman för två folkhögskolor, Kävesta och Fellingsbro. Folkhögskolorna utgör 
tillsammans med studieförbunden, folkbiblioteken och grundskolorna grundpelarna för 



den folkbildning som är ett viktigt inslag i en levande demokrati. För att bryta 
utanförskapet ska folkhögskolorna ges ett utökat uppdrag i syfte att erbjuda utbildning 
som ger nya medborgare en möjlighet att snabbare komma in på arbetsmarknaden.  
 
Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag: Utreda förutsättningarna för folkhögskolorna 
att erbjuda en yrkesinriktad SFI utbildning 
 
Besöksnäring 
En av de näringar som utvecklas starkt idag är upplevelseindustrin som är starkt 
kopplad till turism. Örebro län är rikt på natur- och kulturmiljöer som erbjuder 
möjligheter till upplevelser och rekreation. I turismsammanhang är det också viktigt att 
lyfta verksamheter som genom sin unikhet kan ha dragningskraft på besökare utifrån. 
Några betydande exempel är Opera på Skäret, Konst på hög, Open Art och 
Bergslagsleden. 
 
Besöksnäringen är lämpad för ett utvecklingsarbete i samverkan med den gröna 
näringen och måltidsbranschen. Förutsättningarna för en expansion inom näringen ska 
förstärkas genom en regional strategi för besöksnäring. 
 
Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag: att utarbeta en regional strategi för 
besöksnäringen tillsammans med länets aktörer  
 

Kultur  
Ett attraktivt och levande län 
Ett rikt kulturliv är ett viktigt inslag i demokratin och kultur är en framgångsfaktor för 
regional utveckling. RÖL ingår i en samverkansmodell för statlig finansiering inom 
kulturområdet. Inriktningen för den regionala kulturverksamheten anges i den 
Regionala kulturplanen. Kulturplanen ska beakta jämställdhet, prioritering av barn och 
ungdomar, mångfald, hållbarhet samt regional spridning i hela länet. Verksamheten ska 
regelbundet följas upp utifrån dessa aspekter. Det fortsatta arbetet inom ramen för 
samverkansmodellen förutsätter en kraftsamling i samverkan mellan länets 
kulturaktörer. 
 
I det fortsatta arbetet med samverkansmodellen och den nya kulturplanen ska särskilt 
fokus läggas på infrastruktur inom sektorn bild och form, filmområdet och 
förutsättningar för kreativa näringar och kulturmiljöer.  
 
De etablerade kulturinstitutionerna utgör en grund och plattform för att bära och förnya 
utvecklingsprojekt inom kultursektorn. Samarbete mellan kulturinstitutionerna, 
entreprenörer och andra aktörer ska uppmuntras.  
 
I samband med Regionens ny- och ombyggnationer ska 1 procent av kostnaden avsättas 
för konstnärlig utsmyckning inom RÖL och Regionens helägda bolag.  
 
Kulturlyft 
De regionala kulturinstitutionerna har ett mångfasetterat uppdrag och ska erbjuda 
länets invånare kultur av hög kvalité. Dessa ansvarar för att förnya kulturen, vårda det 
gemensamma minnet, öka länets attraktivitet och göra kulturen tillgänglig för alla. RÖL 
har ett ansvar för att länets kulturinstitutioners framtid säkras.  



 
Örebro slott är en viktig tillgång som lockande resmål i vårt län. RÖL ska skapa 
förutsättningar för Länsmuseet att utveckla slottsutställningen för att ytterligare stärka 
besöksattraktionen. Alfred Nobels Björkborn är en viktig del i länets industri- och 
kulturarv och har stor potential att bidra till besöksnäringen i hela länet.  
 
Örebro läns museum har begränsade resurser i en nationell jämförelse, både generellt 
och vad avser möjligheten att visa konst. Likväl är det viktigt att Länsmuseet uppfyller 
en för Regionen central roll i bild- och formsammanhang, vilket innebär att museets 
resurser ska förstärkas.  
 
I den senaste kulturplanen påtalas att den regionala infrastrukturen för sektorn bild och 
form är bristfällig. För närvarande arbetas utifrån RÖLs Handlingsplan för bild och form 
i Örebro län 2017-2019, där Konstfrämjandet Bergslagen tilldelats ett ansvar för 
planerat utvecklingsarbete.  
 
Kulturella och kreativa näringar 
Kulturella och kreativa näringar är väl lämpade att bidra till en ökad tillväxt i länet. 
Företag inom sektorn bidrar till att skapa attraktiva miljöer. RÖL ska stimulera 
utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna genom inrättandet av en 
kreatörslots. En kreatörslots är en mäklarfunktion mellan kulturskapare, näringsliv och 
offentlig sektor. Lotsen ska fungera som klustermotor för att utveckla och hålla ihop 
nätverk inom den kulturella och kreativa sektorn. 
 
Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag: att inrätta en kreatörslots 
 
RÖL ingår i samarbetet Filmregion Stockholm Mälardalen, landets fjärde filmregion. 
Örebro län är en stark nod inom detta samarbete. Filmkonsten är ett utmärkt exempel 
på hur kultur och näringsliv tillsammans kan skapa tillväxt, företag och sysselsättning. 
Deltagandet har till syfte att stärka filmbranschens utveckling i Örebro län. Sedan 
starten av samarbetet har ett antal filmproduktioner genomförts i länet. Studier från 
olika filmproduktioner visar att en stor del av en films produktionskostnader spenderas 
lokalt och att exponering av lämpliga miljöer på film har en positiv effekt på 
besöksnäringen. 
 
För att öka länets utväxling av filmengagemanget finns en filmfond som inrättades inför 
produktionen av serien med Maria Långfilmer. Fonden har till syfte att kanalisera 
toppfinansiering, som kan vara den avgörande faktorn för att få till stånd filmproduktion 
på någon plats i länet. För att aktivera fonden och öka utväxlingen av det regionala 
engagemanget ska RÖL under de närmaste åren kontinuerligt tillföra kapital till fonden. 
 
Kultur för en bättre hälsa 
Människan mår bra av kultur. Såväl naturupplevelser som kulturupplevelser är 
hälsobringande. Stress är vanligt förekommande och kan leda till såväl fysisk som 
psykisk ohälsa. Musik, dans, målning och trädgårdsarbete ger stimulans och kan 
påskynda läkeprocesser. Kultur av många olika slag kan bli en oas där personer kan få 
kraft till att må bättre. Idag erbjuder RÖL fysisk aktivitet på recept (FAR). Möjligheten 
att även erbjuda Kultur på recept (KUR) ska utredas. 
 



Nämnden för regional tillväxt får i uppdrag: att utreda förutsättningarna för att erbjuda 
Kultur på recept 
 
Civila sektorn 
Social ekonomi syftar till att de som hamnat utanför ordinarie arbetsmarknad 
inkluderas i meningsfull verksamhet som leder till egenförsörjning, ger egenmakt, 
självkänsla och egenvärde. Det är angeläget att RÖL stödjer arbetet med social ekonomi 
och sociala innovationer för att motverka socialt utanförskap. Färre sjukskrivningar och 
minskat beroende av försörjningsstöd är bra för både den enskilde människan och för 
samhällsekonomin. RÖL ska även fortsättningsvis stödja samarbetet mellan 
Coompanion och Länsbygderådet. 
 
Folkbildningen har en stor betydelse som kulturspridare. Studieförbunden är den i 
särklass största kulturarrangören med många arrangemang, ofta genomförda 
tillsammans med föreningslivet. Den verksamhet som bedrivs inom folkbildningen 
främjar i allra högsta grad folkhälsan. Det egna frivilliga bildandet skapar egenvärde, 
självkänsla och välmående, och motverkar isolering och utanförskap. Det är angeläget 
att RÖLs stöd till folkbildningen säkerställs. 
 
RÖL tilldelar det civila samhället bidrag för 1–3 åriga projekt inom kultursektorn. 
Regionens projektstöd ska i möjligaste mån komma alla kommuner till del. 
 
Integration 
Jobb och språk är nyckeln till en god integration och minskar risken för utanförskap. 
RÖL är en av länets största arbetsgivare och har ett stort ansvar att för att de nyanlända 
ska komma in i arbetslivet på ett eller annat sätt. RÖL kan också möjliggöra för fler 
nysvenskar att starta egna företag genom medfinansiering i organisationer som stöttar 
nyföretagande.  Konceptet Vägen till svensk legitimation är en viktig del av Regionens 
arbete för snabbare legitimering av utlandslegitimerad sjukvårdspersonal. Men RÖL har 
många fler yrkeskategorier och bör kunna anställa ytterligare många nyanlända i olika 
former av anställningar där praktiskt arbete kombineras med språkutbildning hos SFI.  
 
Det civila samhället är en stark kraft med ett stort engagemang som ska uppmuntras och 
stöttas i integrationsarbetet. Civilsamhället utgör en möjlighet för nyanlända att möta 
länets invånare. Civilsamhällets unika möjligheter att bidra till integrationen är krafter 
som RÖL ska ta vara på. 
 
Länets folkhälsostrateger ute i kommunerna ska arbeta för att stötta och informera 
hjälporganisationer och föreningsliv för att ge bättre förutsättningar för att arbeta med 
integrationsarbete. 

  



Samhällsbyggnad 
Nämnden för samhällsbyggnad ansvarar för Örebro läns infrastruktur - transporter och 
kommunikation, samhällsplanering och miljö samt energi och klimat på regional nivå. 
Nämndens viktigaste uppgifter är att arbeta strategiskt för ett sammanhållet län med en 
utveckling i positiv riktning, utgöra kollektivtrafikmyndighet och bevaka länets plats i 
omvärlden. Ett nära samarbete med andra regioner och med statliga myndigheter är en 
förutsättning för länets utveckling. Nämnden ska verka för att stimulera nya innovativa idéer 
och initiativ. 
 
Regionens plats i omvärlden och de stora stråken 
Örebro län har en central position i landet vad gäller transporter över järnväg, på väg och via 
flyg. Hallsberg är en av de viktigaste noderna för gods på järnväg i Sverige och norra Europa. 
Örebro län ska fortsätta vara en nationell knutpunkt för landets godstrafik. Hallsberg har 
pekats ut som en av de viktigaste punkterna för Skandinavien-Medelhavet-korridoren (Scan 
Med). Detsamma gäller för den nya Sidenvägen från Asiens inland, via norra Sverige och 
vidare ner genom Europa. Arbetet med Scan Med och Sidenvägen får konsekvenser för 
godstrafiken och Hallsbergs rangerbangård, som behöver byggas ut.  Vidare ska arbetet 
fortsätta med att utveckla länets nodposition för intermodala transporter, där man lastar om 
mellan olika transportslag. 
 
Arbetet i En bättre sits är ett viktigt forum, som pekat ut ett antal viktiga utvecklingsområden 
som har direkt påverkan på Örebro län. Det gäller Mälarbanan som behöver öka sin kapacitet 
för trafik mellan Arboga och Hovsta samt ombyggnation av spårområdet på Örebro 
Centralstation. Laxå bangårdsombyggnad, Svealandsbanan som behöver byggas ut, 
Hallsbergs rangerbangård som behöver utvecklas och västra stambanan som är en av länets 
viktigaste förbindelser för persontrafik.  
 
Tågförbindelsen Stockholm-Oslo 2.55 är en prioriterad infrastruktursatsning för länets 
utveckling. Därför är det viktigt att RÖL även i fortsättningen är en aktiv part i arbetet genom 
det gemensamma bolaget Stockholm-Oslo 2.55. Ett steg är Nobelbanan mellan Örebro och 
Kristinehamn förbi Karlskoga. RÖL ska vidare bevaka kopplingen till Ostlänken, och 
Stockholm-Malmö.  
 
Det finns flera vägar som är särskilt viktiga för länet, och som behöver underhållas och 
utvecklas för näringslivet, persontrafiken och för att länet ska behålla och klara av 
godstrafiken. Det rör bland annat E20, E18, RV50, RV51 och RV63 som är särskilt viktiga. 
RÖL ska verka för en fortsatt utveckling av vägarna.  
 
Samhällsplanering  
Samhällsplaneringen är ett viktigt redskap för en god regional tillväxt och utveckling. 
Bostadsplanerande och näringsliv är centrala frågor för den regionala samhällsplaneringen. 
Bostadsplanerandet ska inkludera privata aktörer, och det måste finnas en nära dialog 
mellan kommunerna och Regionen. Det är viktigt med en övergripande bild över behoven. Då 
kan bostäder och nya vårdcentraler byggas på väl valda områden som främjar både de 
enskilda kommunerna och länets tillväxt. God kommunikation och hög standard på vägnätet 
är en förutsättning för att länet ska utvecklas och hålla samman. 
 
Samhällsplaneringen måste särskilt beakta dynamiken mellan stad och landsbygd. Så långt 
det är möjligt ska det finnas kollektivtrafik att tillgå i hela länet, men det är dyrt att driva 



kollektivtrafik och inom vissa glesbefolkade områden i länet är det inte möjligt med 
regelbunden kollektivtrafik. Här kan anropsstyrd, icke-linjebaserad trafik fungera som 
kollektivtrafikens förlängda arm. Bilen är för många viktig för den vardagliga logistiken, och 
det måste finnas rimliga förutsättningar för att åka bil. 
 
I arbetet med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) lyfts flera prioriterade områden som 
berör Nämnden för Samhällsbyggnads ansvarsområden. RUSen ska utgå från perspektiven 
långsiktig hållbar utveckling såväl socialt som ekologiskt och ekonomiskt. 
 
Kollektivtrafik 
För att skapa ett sammanhållet län där invånarna fritt och snabbt kan röra sig från en punkt 
till en annan har kollektivtrafiken en viktig roll. Kollektivtrafiken behövs både inom, och 
mellan kommunerna och till omgivande strategiska målpunkter. Det är viktigt att 
kollektivtrafiken anpassar sig efter de behov som uppstår i takt med att samhället utvecklas.  
 
RÖL arbetar i enlighet med Tåg- och Expressbusstrategin med att knyta ihop noderna i länet. 
Strategin innebär nya lösningar, bland annat expressbussar till och från Örebro för de 
kommuner som inte har järnvägskommunikation. Strategin sträcker sig till 2030, och 
Regionen ska fortsätta det påbörjade arbetet för att förenkla för rörligheten inom länet. 
 
För att fler ska välja att använda kollektivtrafiken måste länets invånare se tydliga vinster i 
att använda sig av den. Miljövänliga färdmedel är ett viktigt incitament för att få fler att välja 
kollektivt, men det behöver också finnas andra vinster. Det ska gå att lita på att bussar och 
tåg kommer i tid, att det är trygga färdmedel, att det är prisvärt och att de stannar på 
strategiskt genomtänkta platser anpassade efter arbetsplatser och knutpunkter. 
 
Mål: Resandet med kollektivtrafiken ska öka 
 
För att knyta samman länet är det viktigt att det finns ett väl utbyggt infrastruktursystem 
med strategiska bytespunkter. En översyn ska göras för att garantera att länet har 
bytespunkter som svarar på behoven hos invånarna. Det ska vara enkelt att byta 
transportsätt mellan buss, tåg, cykel och bil.  Det behövs ett taxesystem som lockar till ökat 
kollektivt resande och skapar goda resvanor hos länets invånare. Det ska vara lätt att förstå 
taxesystemet och det ska vara synkroniserat med landsting och regioner runt omkring. 
Villkoren för stadsbuss och landsortsbuss ska vara densamma, tre-timmarsbiljetter ska vara 
grunden för båda. Målsättningen är att öka antal resenärer, samt att på sikt öka resenärernas 
självfinansieringsgrad av kollektivtrafikens intäkter till 50 procent.  
 
Den snabba teknikutveckling som sker idag kräver att RÖL tar del i de förbättringar och 
effektiviseringar som med teknikens hjälp blir möjliga. Det handlar bland annat om Bus 
Rapid Transit (BRT), det vill säga särskilda bussfiler med prioriterade signalsystem som 
kortar ner restiden på populära och viktiga stråk, nya biljettmöjligheter och nya sätt att 
kombinera resor på.  
 
För att fler, och mindre aktörer ska ha en praktisk möjlighet att vinna upphandlingar ska 
upphandlingarna utvecklas. Bland annat genom att RÖL lägger ut avtalen vid olika 
tidpunkter, på så sätt gäller varje upphandling en mindre mängd tjänster. En utredning ska 
göras över hur Länstrafiken kan arbeta annorlunda med ramavtalen för att göra det möjligt 
att genomföra mindre upphandlingar. 



 
Logistikregion 
Som logistikregion passerar stora mängder gods Örebro län varje dag. I framtiden väntas 
godstrafiken öka kraftigt. Genom utbyggande av järnvägarna, med ny teknik och effektivare 
tågkörning med bland annat längre tåg kan en del läggas på järnväg, men det är inte möjligt 
att lägga hela ökningen av godstrafik på järnvägen. 
 
Åkerinäringen är en viktig sektor för länet, och med miljövänliga innovationer minskar 
miljöpåverkan även för gods på väg. Det är viktigt att i framtida planering även ta med 
förutsättningar för de transporter som sker på väg för att vara ett centrum även för gods på 
väg. Det är positivt att både RV 50 som är länets mest belastade godsväg, och E20, byggs om 
till mötesfria vägar. Det är viktigt att kilometerskatt inte införs för åkerinäringen, eftersom 
den inte leder till positiva miljömässiga effekter, och dessutom försvagar den inhemska 
konkurrenskraften gentemot utländska fordon och förare. 
 
Örebro län ska vara en trygg logistikregion, där chaufförer gärna stannar för att rasta, utan 
att stöta på våld, droger eller annan kriminalitet. För att förebygga kriminalitet och 
säkerställa att länet har trygga rastplatser ska samverkan initieras med länets kommuner 
och polisen. 
 
Mål: Örebro län ska vara det självklara valet vid logistiketableringar 
 
Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag: att verka för att utveckla Hallsbergs 
rangerbangård för att stärka regionens position som logistikregion 
 
Bredband 
Bredbandsutbyggnaden i länet ska fortsätta. RÖL har i uppdrag att verka för övergripande 
samordning, samverkan och samarbete mellan aktörer verksamma i länet av betydelse för 
bredbandsutbyggnaden. För det fortsatta utbyggandet av det finmaskiga bredbandsnätet har 
en bredbandskoordinator anställts. Tillsammans med Länsstyrelsen ska koordinatorn arbeta 
vidare mot målet att 100 procent av länets hushåll och företag har fiberanslutning. Även 
landsbygd och mindre orter ska ha tillgång till effektiv och snabb datatrafik som klarar 
framtida behov. 
 
Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag: att arbeta för att 100 procent av länets hushåll 
och företag ska ha fiberanslutning 
 
Örebro flygplats  
RÖL äger tillsammans med Örebro, Kumla och Karlskoga kommuner Örebro flygplats. Det är 
idag den fjärde största fraktflygplatsen i landet och har en strategisk betydelse för 
näringslivet i länet. Den starka positionen ska bevaras och utvecklas. Regionen och övriga 
ägare av flygplatsen ska fortsatt finna vägar för att utveckla flygplatsområdet och öka andra 
aktörers intresse i flygplatsen med målet att flygplatsens självfinansieringsgrad ska öka.  
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att verka för att flygplatsens självfinansieringsgrad ökar 
 
Miljö och klimat 
Alla påverkas av klimatförändringar. Konsekvensen av en växande befolkning med ökande 
materiella anspråk är att jordens resurser blir allt knappare. Det krävs därför stora 



förändringar. Nya resurseffektiva affärsmodeller och en ekonomi som bygger på ett 
kretsloppssamhälle, en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, 
laga och att betrakta avfall som en resurs. Den strävar efter produkter som är hållbara och 
återvinningsbara och där icke-förnybara material över tid ersätts med förnybara. RÖL ska 
verka för ett hållbart samhälle med en ekologisk utveckling genom att bland annat påverka 
förutsättningarna för förnybar energiproduktion, icke klimatpåverkande utsläpp och 
miljöanpassade innovationer.  
 
Naturen är en fantastisk resurs som ska förvaltas på ett hållbart sätt. De beslut som fattas ska 
därför vara långsiktiga och ta hänsyn till eventuell miljöpåverkan. Regionens verksamheter 
ska sträva efter minskade utsläpp och bidra till en mer hälsosam miljö för människor och 
djur att vistas i. Investeringar i forskning och innovationer är viktiga för att den gröna 
näringen ska blomstra. 
 
Det är viktigt att RÖL är en ledande aktör och koordinator när det gäller länets miljöarbete. 
En god dialog med länets kommuner är nödvändig för att byta erfarenheter och lära av 
varandra. Samarbetet mellan Regionen och länets kommuner ska utvecklas. 
 
Transporter står för ca 40 % av Örebro läns CO2 utsläpp. Transportsektorns utsläpp 
domineras av vägtrafik. För att nå klimatmålen måste CO2 utsläppen minska, där en 
övergång till förnyelsebara bränslen är den viktigaste åtgärden. Ett annat sätt att minska 
utsläppen från persontrafik är att öka resandet med kollektivtrafik, cykel eller gång, särskilt 
vid avstånd inom 5 km. 
 
Teknikutvecklingen går fort. Det är nödvändigt att Regionen följer med för att ta till vara nya 
och energieffektiviserande lösningar. Ett gott och långsiktigt samarbete med länets 
kommuner är nödvändigt. Den långsiktiga drivmedelsstrategin ska visa hur Region Örebro 
län ska uppmuntra till användandet av miljöklassade fordon för att minimera miljöpåverkan. 
På parkeringarna ska det finnas laddningsmöjligheter för elbilar. 
 
Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag: att erbjuda privata aktörer möjligheten att 
placera laddstolpar på Regionens parkeringar 
 
Fordonspark 
För att Regionens medarbetare enkelt ska kunna förflytta sig, har och förvaltar idag RÖL sin 
egen fordonspark. Möjligheten att lägga ut fordonsparken på entreprenad ska utredas ur 
ekonomisk såväl som säkerhetsmässig och miljömässig aspekt. RÖL ska vid upphandling 
kräva säkra, miljövänliga fordon av hög kvalitet. 
 
Nämnden för samhällsbyggnad får i uppdrag: att utreda hur delar av RÖLs fordonspark kan 
läggas ut på entreprenad 
  



Ledarskap, medarbetare och kompetensförsörjning 
Region Örebro län (RÖL) är en av länets största arbetsgivare med ansvar för drygt 10 
000 medarbetares arbetsmiljö och trivsel. En av Regionens största utmaningar är 
kompetensförsörjning. Bristen på personal har inneburit ökad arbetsbelastning och 
stressnivå hos flera yrkeskategorier. RÖL ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetare trivs, kan utvecklas och mår bra.  
 
Alla medarbetare ska garanteras en trygg och säker arbetsmiljö utan rädsla för hot och 
våld. Regionen ska regelbundet se över och förbättra rutinerna för att säkerställa en 
trygg och säker arbetsmiljö för medarbetarna. 
 
Mål: Det ska vara tryggt och säkert att arbeta inom RÖLs verksamheter 
 
Ledarskap  
Medicinsk utveckling, ökad patientmakt, den demografiska utvecklingen med fler äldre i 
kombination med bristande tillgång på arbetskraft är några av de stora utmaningar som 
vårdens ledare måste hantera.  
 
Ett tydligt och utvecklande ledarskap är nyckeln till en väl fungerande arbetsplats. Det 
är viktigt att såväl nya som befintliga ledare får stöd och mandat att utveckla, förändra 
och förbättra sina verksamheter för ett bättre arbetsklimat och rutiner för patienter. 
RÖL ska ha ledare som kan möta utmaningar med moderna och effektiva arbetsformer i 
en rörlig och flexibel organisation.  
 
Regionstyrelsen får i uppdrag att: ta fram en strategi för att utveckla ledarskapet på 
sjukvårdens alla nivåer 
 
Rekrytera och behåll personal 
Region Örebro län behöver behålla och rekrytera fler läkare, sjuksköterskor, 
specialistsjuksköterskor och medarbetare inom tandvården. Primärvården har under 
flera år behövt ersätta fasta allmänläkare med hyrläkare, vilket är kostsamt och innebär 
försämrad kontinuitet. Försämrad kontinuitet finns inom fler områden. RÖL måste bli en 
mer attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, mår bra och har utrymme att 
utvecklas. 
 
Mål: Det ska kännas roligt att arbeta i Region Örebro län 
 
Mänskligare arbetstider 
Hög och stigande sjukfrånvaro samt svårigheter att rekrytera både läkare, 
sjuksköterskor och andra grupper av medarbetare innebär en ökad belastning på RÖLs 
medarbetare. Ett problem är att arbetstiderna ofta är svåra att kombinera med familjeliv 
och möjlighet till återhämtning efter arbetsdagens slut. 
 
Det är viktigt att utveckla arbetsvillkoren inom sjukvården. Olika verksamheter i 
sjukvården har olika behov. Därför behöver de enheter som vill, tillåtas pröva annan 
schema- och skiftläggning. Det är också viktigt att följa och utvärdera en sådan 
försöksverksamhet. 
 



Regionstyrelsen får i uppdrag: att genomföra försöksverksamhet för mänsklig arbetstid 
genom att pröva olika schema- och skiftläggning vid ett antal enheter inom sjukvården 
 
Vårdutbildade medarbetare ska arbeta med patienter 
Vårdutbildade medarbetare ska ägna merparten av sin tid till patientnära arbete. 
Arbetsuppgifter som inte förutsätter vårdkompetens kan utföras av medarbetare som 
inte är vårdutbildade. 
 
Mål: Samtliga medarbetare ska arbeta på toppen av sin kompetens 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att se över möjligheterna att erbjuda enkla jobb 
 
Det är viktigt att ständigt arbeta med effektivisering av administration, planering och 
dokumentation. Bättre, mer anpassade stödsystem och stödverktyg är avgörande för en 
bättre tillgänglighet. Vården ska ha IT-system som underlättar vardagen och stärker 
patientsäkerheten samtidigt. Sådana system gör det också möjligt att arbeta med 
varningssignaler och påminnelser, vilket minskar risken för skador och fel. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att utreda och lägga förslag på hur andelen patientnära tid 
kan öka genom att effektivisera administration, dokumentation och stödsystem 
 
Det ska finnas goda möjligheter för både kvinnor och män att kombinera sin tjänst med 
studier och forskning. Universitetssjukvård kräver att hög kompetensnivå upprätthålls. 
RÖL har ett strategiskt ansvar att ta för att säkra tillgången på kompetens så att fler 
sjuksköterskor väljer att vidareutbilda sig. Det är avgörande att läkarstudenter väljer 
Örebro som studieort och erbjuds en bra AT- och ST-tjänstgöring i RÖL. Det ger en god 
grund för det framtida rekryteringsbehovet. Det behöver också skapas ett mer attraktivt 
klimat för specialistutbildning och forskning med bättre och tryggare 
anställningsförutsättningar och tydliga lönepåslag. 
 
Karriärtjänster för specialistsjuksköterskor 
För att möta rekryteringsbehovet av specialistsjuksköterskor ska möjligheten för 
sjuksköterskor att vidareutbilda sig lyftas till en central, strategisk nivå. RÖL ska erbjuda 
utbildningstjänster som ett steg för den framtida kompetensförsörjningen inom bland 
annat psykiatri, geriatrik och anestesi. 
 
För att uppvärdera utbildning och premiera de skickligaste specialistsjuksköterskorna 
ska RÖL införa karriärtjänster. En karriärtjänst ska ha specifika kriterier, som 
exempelvis att hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning, vara drivande i 
utvecklingsarbete på arbetsplatsen och stötta kollegor i utvecklingsarbetet. En sådan 
tjänst ska också innebära ett extra lönelyft utöver ordinarie löneöversyn. 
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att införa karriärtjänster för specialistsjuksköterskor 
 
Kompetensöverföring och mentorskap i vården 
Att handleda studenter under utbildning är en viktig uppgift för vården och vårdens 
medarbetare. De kliniska färdigheterna som vårdyrket kräver kan medarbetaren endast 
tillskansa sig genom praktisk övning. Ett gott handledarskap har betydelse för såväl 
studenternas utbildningsresultat som deras framtida professionsutövande. 



Handledarskap och mentorer krävs också för att ge nyutbildad vårdpersonal och 
nyanlända med vårdutbildning en god introduktion. 
 
En grupp som särskilt bör uppmuntras att ta sig an handledaruppdraget är medarbetare 
som börjar närma sig slutet av yrkeskarriären. Handledarskapet kan vara både ett sätt 
att utveckla yrkesrollen och att överföra värdefull kompetens till nya medarbetare.  
 
Medarbetare som forskar 
Ytterligare satsningar för att tillsätta forskartjänster inom närsjukvården är nödvändiga 
för att höja statusen på våra vårdcentraler. 
 
Forskningen har ett egenvärde men den är också avgörande för bemanning och 
rekrytering av sjukvårdspersonal. Verksamheten måste i större utsträckning efterfråga 
disputerad personal. Det handlar om läkare såväl som om kuratorer, sjuksköterskor och 
sjukgymnaster och andra som disputerat och vill forska. Det är nödvändigt för att 
upprätthålla vårdcentraler som uppfyller kriterierna för universitetssjukvård, för att 
behålla läkarutbildningen.  
 
Regionstyrelsen får i uppdrag: att implementera forskningsresultat i vården 
 

 

  



Ekonomi 

6.9.1 Finansiella förutsättningar och god ekonomisk hushållning  

Målet för Region Örebro läns ekonomiska politik är att skapa en långsiktig, stark ekonomi samt uppnå 

en verksamhetsmässig och finansiell, god hushållning. 

Grundtanken med god ekonomisk hushållning är att varje generation av länets invånare ska bära 

kostnaderna för den service som de själva beslutar om och drar nytta av samt att gjorda investeringar 

ska kunna ersättas. Det medför att god ekonomisk hushållning idag är en förutsättning för att också i 

framtiden bedriva och utveckla en bra verksamhet för länets invånare. 

En långsiktig stark ekonomi omfattar att ha reserver som klarar anpassningar från högkonjunktur till 

lågkonjunktur utan drastiska åtgärder. Det krävs därför mer än nollresultat för att finansiera 

verksamheterna över tid. 

Verksamheten ska vara anpassad till den aktuella intäktsnivån. Region Örebro läns intäkter i form av 

skatter och statsbidrag utgör den ekonomiska ramen för omfattningen på den verksamhet som 

regionorganisationen kan erbjuda till länets invånare. Därför är det av största vikt att respektive 

verksamhets omfattning anpassas efter de ekonomiska ramarna och redovisar ett resultat varje år som 

är noll eller större. Den ekonomiska styrningen av verksamhetens omfattning omfattar även att varje 

verksamhet ska ta hänsyn till, och inom befintlig ram, finansiera förändrade avskrivningskostnader till 

följd av beslutade investeringar. 

Region Örebro län ska använda tillgängliga resurser på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det 

innebär att verksamhet bedrivs på rätt sätt, med rätt insatta resurser och vid rätt tidpunkt. Detta gäller 

oavsett om verksamheten bedrivs i regionorganisationens regi eller av privata entreprenörer. 

6.9.2 Samhällsekonomiska förutsättningar 

Internationell ekonomi 

OECD:s prognos över det ekonomiska läget i världen pekar på en tilltagande ökning i aktivitet 2017-

2018. Den globala ekonomiska tillväxten, mätt i real BNP, låg på 3,0 procent 2016 och förväntas stiga 

till 3,5 och 3,6 procent 2017 och 2018. Världshandeln fortsätter att öka, där en stigande trend mot att 

produktionskedjor sträcker sig över landsgränser stärker produktivitet och skapar nya marknader 

samtidigt som ny teknologi driver ner priser på varor och tjänster för konsumenter. En ökad 

efterfrågan inom euroområdet till följd av expansiv finanspolitik driver på den ekonomiska aktiviteten 

och överlag minskar skillnaderna i tillväxttakt och arbetslöshet mellan euroländerna. 

Sveriges ekonomi 

Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande stark, med kraftig sysselsättningsökning och bra 

tillväxt i skatteunderlaget. BNP växer i år med cirka 3 procent. Sveriges ekonomi befinner sig i en 

högkonjunktur. Efterfrågan på arbetskraft är stor och det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta rätt 

kompetens, inte minst i kommuner och landsting. Högkonjunkturen väntas kulminera under 2018. För 

åren därefter, 2019-2020, antas ekonomin successivt återgå till ett konjunkturellt normaltillstånd vilket 

innebär att sysselsättningen stagnerar och att skatteunderlaget utvecklas svagare. I Sverige har räntan 

på femåriga statsobligationer legat kring eller strax under noll i över ett års tid. Utvecklingen mot 

högre räntor beräknas gå mycket långsamt. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken 

dröjer att höja styrräntan till hösten 2018. 

Sysselsättning och arbetsmarknad 

Till följd av att antalet arbetade timmar stagnerar i den förväntade konjunkturvändningen kommer 

skatteunderlagets reala ökningstakt att falla successivt under den kommande planperioden. SKL:s 

prognoser innehåller löneökningar över avtal till följd av en tilltagande brist på arbetskraft. 

Statistik från SCB i maj 2017 visar en fortsatt ökning av både antalet och andelen sysselsatta i åldern 

15-74 år. Antalet arbetslösa i maj uppgick till 387 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,2 procent. 

Det är stora skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för inrikes födda 

uppgick under första kvartalet till drygt 4 procent, medan motsvarande siffra för utrikes födda var 



drygt 15 procent. 

Landstingssektorns ekonomiska läge 

Landstingen redovisade för 2016 ett samlat överskott på 3,4 miljarder kronor eller 1,2 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag. Det är en förbättring med cirka 2,7 miljarder kronor jämfört 

med året innan. Skatteintäkter och intäkter från generella bidrag har ökat snabbare än verksamhetens 

nettokostnader. Inför 2016 höjde tre landsting skattesatsen. Höjningen motsvarade 6 öres ökning av 

medelutdebiteringen. Tre landsting redovisade underskott 2016 med redovisning enligt blandmodellen 

och åtta landsting klarade av ett resultat på 2 procent eller mer av skatter och bidrag, vilket är en 

förbättring jämfört med föregående år. Landstingens samlade investeringar ökade med 9 procent under 

2016 och långfristiga skulder ökade totalt med 8,7 miljarder kronor. Flertalet landsting har dock inte 

någon långsiktig upplåning. De pensionsåtaganden som redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till 

143 miljarder kronor vilket är en minskning med 5 miljarder kronor jämfört med året innan. 

Förklaringen är att värdeuppräkningen av skulden är mycket låg, samtidigt fortsätter 

pensionsutbetalningarna att öka då allt fler tar ut pension. 

Regeringens budgetproposition  

Regeringen lämnade över budgetpropositionen för 2018 till riksdagen den 20 september. Beslut tas av 

riksdagen i december. Regeringens budget innehåller ökade resurser till välfärden genom höjda 

generella statsbidrag från 2019. För landstingssektorn rör det sig om 1,5 miljarder kronor från 2019 

och 3 miljarder kronor från 2020. Därutöver görs ett flertal satsningar inom hälso- och 

sjukvårdsområdet på olika områden 

 En patientmiljard införs under perioden 2018-2021 för att skapa en mer tillgänglig och 

samordnad vård 

 Två miljarder avsätts för att stärka arbetsvillkoren, satsa på personalen och utveckla nya 

arbetssätt 

 Satsningen på förlossningsvården förstärks med en miljard kronor under 2018-2020 

 Psykisk hälsa får ett ökat anslag om 500 miljoner kronor 2018 och 1 miljard per år 2019-2020 

 Avgiftsfri cellprovsscreening införs nationellt och finansieras med 141 miljoner kronor per år 

 För att öka tillgängligheten i barnhälsovården samt förstärka informationen om vaccinationer 

satsas 137 miljoner kronor per år 

Vilka belopp för dessa statsbidrag som är aktuella för Region Örebro län omnämns under stycket om 

specialdestinerade statsbidrag nedan. 

Region Örebro läns prognos 2017 

Regionorganisationens resultat per augusti visar ett överskott om 167 miljoner kronor, vilket var 140 

miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år.  

Helårsprognosen i delårsrapporten augusti beräknas till ett överskott om 150 miljoner kronor.  

6.9.3 Budget för 2018 samt plan för 2019 och 2020  

Förutsättningar 

Resultat-, balans- och kassaflödesbudgeten baseras på ekonomiskt utfall till och med 2016, prognosen 

för 2017, vissa ekonomiska effekter av regeringens höstbudget, SKL:s prognoser för skatteunderlag 

och landstingsprisindex från september samt KPA:s pensionsprognos från augusti 2017.  

Budgeten omfattar de ekonomiska effekterna av tidigare beslutade särskilda satsningar samt de beslut 

som fattats hittills under 2017. Liksom för innevarande år finns en långsiktig reserv för att möta 

kommande kostnads- och utgiftsökningar. Därutöver finns för 2018 en planeringsreserv på 74 miljoner 

kronor för att kunna möta tillfälliga resultatsvängningar. 

I de regiongemensamma posterna finns kostnader för pensioner, vilka har beräknats utifrån KPA:s 

prognos i augusti 2017. Specialdestinerade statsbidrag har i budgeten tagits upp 219,2 miljoner kronor. 



Finansnettot är beräknat från att investeringar görs utan upplåning och, med beaktande av rådande 

ränteläge, en viss försiktighet gällande avkastning på placerade medel. 

Skattesats 

Skattesatsen för Region Örebro län är oförändrad från föregående år och uppgår för 2018 till 11,55 

kronor. 

Skatteintäkter och generella statliga bidrag 

Beräkningen av skatteintäkter och generella bidrag baseras på SKL:s prognostiserade 

uppräkningsfaktorer per september för riket avseende skatteunderlaget för perioden 2017-2020. Den 

fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget 

fortsätter att växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas 

stabiliseras på en hög nivå nästa år och under 2019-2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. 

Skatteunderlagstillväxten avtar därför snabbt från år 2019. SKLs septemberprognos innebar 

nedrevideringar jämfört med tidigare prognoser i år avseende planperioden, främst beroende på höjt 

grundavdrag 2018 för personer som fyllt 65 år. 

Skatteintäkterna beräknas 2018 till 7 081 miljoner kronor, vilket är 234 miljoner kronor mer än 

budgeten för 2017. Generella statsbidrag och utjämningsavgiften beräknas till 2 332 miljoner kronor. 

 

Specialdestinerade statsbidrag 

I resultatbudgeten har följande statsbidrag räknats in för 2018 (mnkr) 

Professionsmiljarden   28,0 

Sjukskrivning/rehabgarantin   30,0 

Kvinnors hälsa   20,3 

Stimulansmedel psykiatri    5,0 

Tillgänglig vård, Patientmiljard  29,0 

Tillgänglig vård, Arbetsmiljö o kompetens  58,0 

Förstärkt satsning förlossningsvård  26,5 

Förstärkt satsning psykisk hälsa  14,5 

Livmoderhalsscreening    4,0 

Förstärkt barnhälsovård    3,9 

Summa    219,2 

Nettokostnader och landstingsprisindex 

I landstingsprisindex (LPIK) ger SKL sin bedömning av landstingens prisutveckling. I indexet ingår 

inga volymförändringar. LPIK baseras på SKL:s ekonomiska antaganden och ändras i takt med nya 

bedömningar av samhällsekonomin. LPIK inklusive läkemedelspriser beräknas per september till 3,0 

procent för 2018, 2,0 procent för 2019 och 3,2 procent för 2020. 



Den totala nettokostnaden inklusive läkemedelskostnad har räknats upp med det sammanvägda LPIK 

minus 0,5 % för 2018. Därutöver har den kalkylerade läkemedelskostnaden i öppen vård räknats upp 

med belopp motsvarande ökningen av statsbidraget för läkemedelsförmånen samt med LPIK gällande 

läkemedel inom den slutna vården. För 2019 räknas upp med LPIK och för 2020 med LPIK minus 0,5 

%. 

 

 

Satsningar utöver löne- och prisuppräkning  

För 2018 görs nya satsningar med totalt 113 miljoner kronor. För Hälso- och sjukvården märks 

upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd som ska ge förutsättningar att förbättra och förnya 

vårdens utförande, förstärkt finansiering av de volymökningar som sker i primärvården och 

barntandvården, ökade kostnader för diabetesvård samt utveckling av första linjens arbete med psykisk 

ohälsa. Inom trafikområdet sker satsningar på utveckling av realtidssystem och för regional tillväxt 

görs satsningar på innovationer. 

För att korta köerna och öka tillgängligheten satsas ytterligare 15 miljoner kronor och LOV utvecklas 

och utvidgas. Primärvården stärks med ytterligare 10 miljoner kronor och psykiatrin ges 

förutsättningar att utvecklas ytterligare med hjälp av 10 miljoner i extra satsning. För att förstärka 

vården av äldre avsätts ytterligare 5 miljoner kronor. Satsningar för att förstärka kompetenser sker med 

5 miljoner kronor. För att stärka USÖs roll och möjlighet att sälja mer vård avsätts 5 miljoner kronor 

medan det förebyggande arbetet förstärks med 5 miljoner kronor. För att stärka den regionala 

tillväxten och inte minst nyföretagande avsätts ytterligare 5 miljoner kronor. 

Övriga justeringar 

För att klara att ge vård i tid och utveckla viktiga delar av hälso- och sjukvården sätts ett generellt 

rationaliseringskrav på 40 miljoner i form av en minskad uppräkning av LPIK för 2018 och 2020. 

Rationaliseringskravet på administration om 20 miljoner kronor behålls och avkastningskravet på 

LoVS sätts till 5 miljoner kronor. Avgifterna höjs i vården med 25 %, högkostnadsskyddet höjs till 

1100 kronor och avgiftsfri hälso- och sjukvård gäller upp till 20 års ålder. 

Regionstyrelsens planeringsreserv 

God hushållning innebär att ha en reserv för oförutsedda resultatsvängningar. Det kan handla om såväl 

uteblivna intäkter som tillkommande kostnader, till exempel kan den osäkra ekonomiska utvecklingen 

i omvärlden medföra en risk att den bedömda skatteunderlagstillväxten inte blir lika stark som 

budgeterats. Planeringsreserven uppgår till 74 miljoner kronor för 2018.  

Framtidens utmaningar 

Region Örebro läns ekonomiska planering omfattar sedan ett par år en långsiktig reserv på 150 

miljoner kronor med syfte att möta kommande kostnads- och utgiftsökningar inom 

regionorganisationens verksamheter. Denna reserv ligger oförändrad 2018 och 2019 samt uppgår till 

100 miljoner kronor år 2020. För 2019 avsätts 50 miljoner kronor för att möta omställningskostnader. 

Årets resultat 

Utifrån ovanstående förutsättningar uppgår resultatet 2018 i budgeten till 46 miljoner kronor. 



Investeringar 

För att kunna hantera de stora investeringarna i samband med uppförande av H-huset vid 

Universitetssjukhuset utan extern upplåning måste andra investeringar stå tillbaka under ca 3-4 år. 

Utgångspunkten är att endast mycket prioriterade investeringsprojekt ska startas upp under 

innevarande budget- och planperiod. För 2018 är investeringarna beräknade till 1735,1 miljoner 

kronor. 

Sammanställning per investeringsgrupp (mnkr) 

Fastighetsinvesteringar 419,0 

Fastighetsinvesteringar, Etapp 2 1 027,4 

Medicintekniska investeringar 124,8 

IT-investeringar 60,8 

Övriga investeringar  

Byggansluten utrustning 28,5 

Teknisk utrustning 27,7 

Övriga investeringar 47,1 

Summa 1 735,1 

 

Utlåning och borgensåtagande för andra juridiska personer 

Region Örebro län lånar för närvarande ut sammanlagt 29 miljoner kronor långfristigt till 

Kommuninvest ekonomisk förening, Örebro läns museum, Scantec AB och ArkivCentrum. Därutöver 

lämnas ett långfristigt lån till dotterbolaget Region Örebro läns förvaltnings AB om 182,3 miljoner 

kronor. Scantec AB kommer under hösten 2017 att amortera lånet regionen. I stället ökar regionens 

borgensåtagande för bolaget. 

Borgensåtagandena för andra juridiska personer, d.v.s. utnyttjade borgensbelopp, uppgår till 842 

miljoner kronor i augusti, varav den största är Länsgården Fastigheter AB om 472 miljoner kronor. 

Totalt har Region Örebro län en beviljad borgen för lån till Länsgården Fastigheter AB om totalt 775 

miljoner kronor. Senaste borgensbeslutet avsåg nybyggnation av äldreboende i Askersund. För 2018 

planeras nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Kumla och längre fram under planperioden även 

i Nora och Hallsberg. Även för dessa projekt har avsiktsförklaringar tecknats men definitiva beslut är 

inte fattade. Under förutsättning att dessa planerade byggnationer genomförs och regionorganisationen 

lämnar borgen för nya lån kommer det totala åtagandet att uppgå till ca 1,8 miljarder kronor. 

Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys är ett sätt att visa hur olika förändringar i Region Örebro läns omvärld påverkar 

organisationen finansiellt och kan utgöra ett underlag till bedömningar och beslut. I nedanstående 

tabell redovisas hur ett antal händelser påverkar regionorganisationens ekonomi: 

Känslighetsanalys 

Kostnader/ 

intäkter 

(mnkr) 

Löneförändring 1 procent ± 56 

Förändring av övriga driftskostnader 1 procent ± 44 

Förändring av skatteunderlaget med 1 procent ± 66 

10 öre förändrad utdebitering ± 61 

Övergripande mål och uppdrag: 



Varje enhet och klinik ska ligga i den övre halvan i jämförelse med jämförbara enheter i landet vad 

avser kvalitet, patientsäkerhet, effektivitet och produktivitet. 

Regionens resultat ska uppgå till minst 150 miljoner kronor 

Verksamheternas resultat ska vara minst noll 

Investeringar för regionens egna verksamheter ska finansieras med egna medel. 

Översyn av LoVS ska göras i syfte att konkurrensutsätta delar av verksamhetsstöd. 

 

 

 

 

RESULTATBUDGET Budget Prognos Budget Plan Plan

mnkr 2017 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens nettokostnader -8 346 -8 903 -8 551 -8 828 -9 058

Löne- och prisjustering inkl läkemedel -205 -277 -229 -258

Effekter av tidigare års beslut -215 -301 -351

Satsningar innevarande år -103 0 -113 -178 -185

Särskilda satsningar -60 -110 -60

Avgiftsjustering 37 37 37

Såld vård 30 30 30

Effektivisering 25 25 25

Regionstyrelsens planeringsreserv -74 0 -74 -50 -50

Framtida utmaningar -150 0 -150 -150 -100

Summa -8 878 -8 903 -9 349 -9 755 -9 970

Regionstyrelsens övr verksamhetskostnad -113 -67 34 121 -17

Verksamhetens nettokostnader -8 990 -8 969 -9 315 -9 634 -9 987

Skatteintäkter 6 847 6 860 7 081 7 315 7 587

Generella statsbidrag och utjämning 2 194 2 224 2 332 2 470 2 541

Finansnetto -31 35 -53 -87 -127

Årets resultat 20 150 46 64 14



 

 

(mnkr) 2018 2019 2020

Regionstyrelsen

Framtidens vårdinformationsstöd 50,0 100,0 100,0

Diabetesvård, glukosmätare 15,0 15,0 15,0

Primärvård och barntandvård, tillskott för volymökningar 27,5 27,5 27,5

Psykoterapi, volymökningar 2,5 2,5 2,5

Testbädd ortopedi, Lindesbergs lasarett 0,5 0,5 0,5

Utveckling av första linjens arbete med psykisk ohälsa 5,0 5,0 5,0

Bättre omhändertagande i första linjens sjukvård 10,0 20,0 20,0

Nämnden för regional tillväxt

Innovationsstärkande satsningar 1,5 1,5 1,5

Hyreshöjning Kävesta/Fellingsbro fhsk - 1,0 5,0

Nämnden för samhällsbyggnad

Drivmedelsstrategi - 1,3 5,0

Realtidssystem kollektivtrafiken* 0,5 2,7 2,7

Patientnämnden

Ökat ansvar för klagomålshantering 0,6 0,6 0,6

Summa 113,1 177,6 185,3
*) avser driftkostnad. Avskrivningskostnad, 1 mnkr 2018 och 5,5 mnkr, 2019 och framåt ingår inte.

Särskilda satsningar

(mnkr) 2018 2019 2020

Äldre 5,0 5,0 5,0

Korta köer 15,0 15,0 15,0

Förebygg 5,0 5,0 5,0

USÖ 5,0 5,0 5,0

Kompetens 5,0 5,0 5,0

Primärvård 10,0 10,0 10,0

Psykiatri 10,0 10,0 10,0

Omställning 50,0

Tillväxt kultur 5,0 5,0 5,0

Summa 60,0 110,0 60,0



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

  

KASSAFLÖDESBUDGET Budget Prognos Plan Plan Plan

mnkr 2017 2017 2018 2019 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 20 0 46 64 14

Justering med post "Framtida utmaningar" 150 150 150 150 100

Justering för av- och nedskrivningar 299 283 310 330 350

Justering för gjorda avsättningar 300 257 390 305 437

Justering för utnyttjade avsättningar

Justering för övr ej likv.påverkande poster 7 -7 5 5

Medel från verksamheten före förändring

av rörelsekapital 776 690 889 854 906

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 5 0 0 0

Ökning/minskning förråd och lager 1

Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 64 0 0 0

Justering ej likvidpåverkande poster

Kassaflöde från den löpande verksamheten 776 760 889 854 906

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -5

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -846 -869 -1 725 -1 414 -746

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Investeringar i finansiella tillgångar 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten -846 -874 -1 725 -1 414 -746

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Minskning långfristiga skulder -9 -9 -9 -9 -9

Ökning långfristiga skulder 46 37 0 0

Ökning långfristiga fordringar

Justering för ej likviditetspåverkande poster

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 37 -9 28 -9 -9

UTBETALNING BIDRAG STATLIG INFRASTRUKTUR

ÅRETS KASSAFLÖDE -33 -123 -808 -569 151



Investeringsbudget  

Investeringsram 2018 

För att kunna hantera de stora investeringarna i samband med uppförande av H-huset vid 

Universitetssjukhuset utan extern upplåning måste andra investeringar stå tillbaka under ca 3-4 år. 

Utgångspunkten är att endast mycket prioriterade investeringsprojekt ska startas upp under 

innevarande budget- och planperiod. För 2018 är investeringarna beräknade till 1 735,1 miljoner 

kronor. Sammanställning per investeringsgrupp och verksamhet: 

Verksamhet 
Fastig

heter 
MT IT Övrigt 

Bygga

nsluten 

utrust

ning 

Teknis

k 

utrust

ning 

Totalt 

Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen 

203,0 107,0  2,3 19,9 26,3 368,5 

Hälso- och 

sjukvårdsförvaltn, Etapp 2 

1 027,4  5,0  3,3  1 035,7 

Folktandvården 19,1 7,8  3,3 2,5 0,6 33,3 

Regional utveckling 35,9   33,6 1,5 0,8 71,8 

Regionhälsan 0,1      0,1 

Regionservice, fastigheter 80,0      80,0 

Regionservice 7,7  55,8 7,9 1,3  72,7 

Regionstyrelsen 26,0      16,0 

Externa hyresgäster 47,0      47,0 

SUMMA 1 436,2 124,8 60,8 47,1 28,5 27,7 1 735,1 

 

  



Fastigheter 

Sammantaget uppgår föreslagna fastighetsinvesteringar för 2018 till 1 436,2 miljoner kronor, varav 

756 miljoner kronor avser H-husprojektet och 271,4 miljoner kronor avser övriga projekt inom etapp 

2. Summan innefattar även 47 miljoner kronor för investeringar åt externa hyresgäster. 

Sammanställning över alla planerade projekt. 

Belopp i miljoner kronor 

Total 

investe

ring 

Beslut

at tom 

2017 

2018 2019 2020 2021 2022- 

1. Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen 

3 686,7 927,7 1 230,4 939,3 284,0 198,7 106,5 

Alla fastigheter        

HS 

Verksamhetsförändringar 

52,5  10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 

Karlskoga lasarett        

Reservvatten 10,5 8,0 2,5     

Ombyggnad operation och 

steril 

146,0 136,8 9,2     

Datortomograf (MT2558) 2,1 0,1 0,5 1,5    

Digitalröntgenutrustning 

(MT 875) 

2,1 0,1  0,5 1,5   

Ombyggnad Rehab med 

bassäng 

36,5 6,9 10,6 19,0    

Uppgradering MR-kamera 

(2557) 

3,5   0,5 3,0   

Utbyte vattenanl. dialys 

(MT2007) 

0,5  0,5     

Lindesbergs lasarett        

Reservvatten 22,5 7,8 1,0 13,7    

Byggnation reservkraft el 33,5 10,5 1,0 22,0    

Omstrukturering inom 

ramen för uppdrag 27 

23,0  3,0 20,0    

Primärvården        

Ny VC Lindesberg 133,0 54,3 42,0 36,7    

Utbyggnad Mikaeli VC 2,2 1,0 1,2     

Utökning / ombyggnation 

Tybble VC 

27,6 20,6 7,0     

BVC, MVC Karlahuset 12,2 5,4 6,8     

Psykiatri        

Anpassning L-huset, 

slutenv. ink avd 5 

19,0 8,2 6,5 4,3    

Universitetssjukhuset        



Belopp i miljoner kronor 

Total 

investe

ring 

Beslut

at tom 

2017 

2018 2019 2020 2021 2022- 

M-huset 

Laboratoriemedicin 

75,0 34,0 35,0 6,0    

F-huset Fertilitetsenheten 35,1 3,0 2,0 23,0 7,1   

B-huset Kvinnokliniken 43,0 2,6 1,0 3,5 12,5 23,4  

Omstrukturering Neonatal, 

B-huset 

71,3 3,0 1,0 5,0 21,5 40,8  

Pumpstation och 

dagvattenledning 

10,0    5,0 5,0  

Reservvatten USÖ 37,7 22,0 10,5 5,2    

Centrala UPS, USÖ 3,7 2,4 1,3     

Cyclotron (MT 2615) 36,0 2,5 2,0 12,0 6,5 13,0  

B-huset, mammografi (MT 

2908) 

4,6 2,2 2,4     

Ombyggnation 

forskningslab, T-huset 

23,0 6,1 5,0 12,0    

Fastighetsnätet, M-huset 11,3 8,0 3,3     

Ambulansstation Berglunda 79,0 6,5 8,0 31,0 13,5 20,0  

LAF-bänkar, 

Nuklearmedicin (MT2407) 

3,0  3,0     

Ny hiss Hkp-plattan 8,6 6,0 0,0 2,6    

Bygginv. i samband med 

MT-investering 

25,8  16,3 9,5    

Forsknings MR, röntgen 

USÖ 

10,0  10,0     

USÖ, Etapp 2        

Förberedande arbete 144,0 109,0 25,0 10,0    

IVA-platser, H-huset 34,0  4,0 17,0 13,0   

NIMA, H-huset 34,0  4,0 17,0 13,0   

Parkeringshus 275,0 38,0 160,5 66,5 10,0   

Utbyggnad godsmottagning 

F-huset 

126,0 42,5 71,0 12,5    

Ny nätstation ersättning för 

Stn. 04 

12,4 0,5  11,9    

UV-ljus vatteninkopplingar 5,0  5,0     

Utbyggnad reservkraft del 2 

2022-2030 

96,0      96,0 

Vattenförsörjning 

ringledning 

11,7 7,8 0,9 3,0    



Belopp i miljoner kronor 

Total 

investe

ring 

Beslut

at tom 

2017 

2018 2019 2020 2021 2022- 

Utbyggnad reservkraft del 1 

2017-2021 

45,0 4,0 1,0 10,0 30,0   

USÖ, Etapp 2, H-

husprojektet 
       

Etapp 2A Nybyggnad 

Högspec.hus 

1 514,5 321,5 627,0 459,0 107,0   

Etapp 2C om- och tillb. 

akuten 

385,5 46,5 129,0 94,0 30,0 86,0  

        

2. Folktandvården 71,4 26,5 19,1 16,1 3,3 3,3 3,3 

Alla fastigheter        

Verksamhetsförändringar 16,3  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Kliniker        

Odensbacken, 

lokalanpassning 

6,0 4,0 2,0     

Fellingsbro, 

lokalanpassning 

6,3 0,3 1,5 4,6    

Lillån, ombyggnad 8,5 8,2 0,3     

Lekeberg, utbyte 5 st. unitar 6,0 4,0 2,0     

Lindesberg,  

tandvårdsklinik 

28,3 10,0 10,0 8,3    

        

3. Regional utveckling 101,3 10,5 35,9 28,9 6,4 12,9 6,9 

Alla fastigheter        

Verksamhetsförändringar 9,3  1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Folkhögskolor        

Kävesta Folkhögskola, 

Musikens hus 

48,0 7,5 31,0 9,5    

Kävesta Folkhögskola, 

Dansens hus 

22,0 1,5 3,0 17,5    

Fellingsbro Folkhögskola, 

ny aula 

22,0 1,5 0,0 0,0 4,5 11,0 5,0 

        

4a. Regionservice 

fastigheter (energi, brand 

och säkerhet, 

reinvesteringar) 

707,7 307,7 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

Alla fastigheter        



Belopp i miljoner kronor 

Total 

investe

ring 

Beslut

at tom 

2017 

2018 2019 2020 2021 2022- 

Energieffektiviseringar 90,6 40,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Reinvesteringar 617,1 267,1 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

        

        

4b. Regionservice övriga 

områden 

86,9 24,5 7,7 13,5 22,3 17,0 2,0 

Alla fastigheter        

Verksamhetsförändringar 

teknik och miljö 

9,9  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

IT-lokaler        

Ny serverhall 66,0 24,0  11,0 16,0 15,0  

USÖ-området        

MT utökad lokalyta 3,0 0,5 2,5     

F-huset ombyggn. 

godsmottagning IT, MT 

5,3  0,5 0,5 4,3   

IT- och MT-förråd fd Arkiv 

A-huset källaren 

2,7  2,7     

        

5a. Regionstyrelsen 110,0 25,0 26,0 25,0 25,0 15,0 14,0 

Medel för oförutsedda 

investeringar 
       

Oförutsedda investeringar, 

fastigheter, MT och övr. utr 

71,0 21,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Alla fastigheter        

Solpaneler 34,0 4,0 8,0 8,0 5,0 5,0 4,0 

Klimat och 

miljöinvesteringar 

22,0  5,0 7,0 10,0   

Länsmuseet        

Utredning lokaler och 

restaurang 

1,0  1,0     

USÖ-området        

Utredning omb. 

produktionsapotek 

2,0  2,0     

        

5b. Regionstyrelsen, 

externa hyresgäster 

148,0 65,0 47,0 36,0    

Externa hyresgäster        



Belopp i miljoner kronor 

Total 

investe

ring 

Beslut

at tom 

2017 

2018 2019 2020 2021 2022- 

Lekebergs VC, Capio 30,0 20,0 10,0     

USÖ-området        

Tillbyggnad Campus vån.4 

+ hörsal 

118,0 45,0 37,0 36,0    

        

6. Regionhälsan 0,5  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Alla fastigheter        

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

        

Totalsumma, 

fastighetsinvesteringar 

4 912,4 1 386,9 1 446,2 1 138,9 421,0 326,9 212,7 

  

Beskrivningar av objekt som överstiger 10 miljoner kronor i total planerad investering: 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen   

 

Objekt: Karlskoga lasarett, ombyggnad operation samt sterilcentral 
Operationsavdelningen på Karlskoga lasarett är från 1972. Avdelningen byggs om för att uppfylla 

dagens krav på bland annat ventilation och rumsstorlek. Ombyggnationen klarar behovet av mer 

medicinsk teknisk utrustning och logistiken förbättras. Sterilcentralens lokaler och utrustning anpassas 

för dagens behov. Sterilcentralen är centralt placerad på operation vilket gör att ombyggnad kan sker 

samtidigt som operationslokalerna byggs om. Ombyggnationen innebär stora förbättringar ur 

miljösynpunkt. Under 2018 genomförs de sista delarna i upprustningen. 

  

Objekt: Karlskoga lasarett, ombyggnad rehab med bassäng  

Lokalerna för rehabiliteringsenheten på Karlskoga är från år 1972. Endast mindre justeringar har skett 

sedan 1972. Ett övergripande renoverings- och ombyggnadsbehov föreligger. Projektet innebär en 

omdisponering av befintliga lokalytor med målsättningen att skapa bättre flöden i lokalen och ett mer 

effektivt lokalutnyttjande inom befintlig lokalyta. Rehabiliteringsenhetens träningsbassäng är 

ålderdomlig och uppfyller inte tillgänglighetskrav samt hygienkrav, vilket medför att en restaurering 

är nödvändig. Ombyggnationen främjar samarbetet mellan de olika rehabiliteringsprofessionerna och 

möjliggör att verksamheten kan bedriva ett effektivt teamarbete. 

 

Objekt: Lindesbergs lasarett, byggnation reservkraft el 

En ny reservkraftanläggning är nödvändig för att långsiktigt säkerställa patientsäkerheten enligt 

dagens normer och krav på kapacitet.  

 

Objekt: Omstrukturering Lindesbergs lasarett inom ramen för uppdrag 27 

Ombyggnaden avser att bl.a. samla olika funktioner och skapa en ny vårdenhet med sex vårdplatser 

och väntrum för dagkirurgiska patienter samt patienter som skrivits ut från vårdavdelningar. Detta 

innebär bättre flöden och samordningsvinster. Ombyggnationen är en förutsättning för ett större och 

mer koncentrerat uppdrag inom ortopedi och kirurgi. Den är även en förutsättning för att anpassa 

medicinklinikens lokaler till ett minskat antal vårdplatser (från 58 till 40) och att för att skapa 

dagvårdsplatser.  

 

Objekt: Närsjukvård, nya lokaler för vårdcentral i Lindesberg 



Lokalernas placering och disponering innebär att flera verksamheter kommer att samlas i en och 

samma byggnad. Det kommer att ha en positiv effekt på tillgängligheten till regionorganisationens 

verksamheter. Vidare förväntas nya lokaler ge förutsättningar för vårdutveckling och ökade 

möjligheter att behålla och attrahera nyckelpersoner inom vården. Läget på vårdcentralen ger också 

goda möjligheter till att använda kollektiva färdmedel då patienter besöker vården. 

 

Objekt: Närsjukvård, utökning/ombyggnation Tybble vårdcentral 

Tybble vårdcentral har under flera år haft en positiv utveckling gällande antalet listade patienter på 

vårdcentralen. För att möta den ökade efterfrågan behöver lokalytorna förstoras, effektiviseras samt 

omstruktureras. Avsikten är att växa in i tomma lokaler inom fastigheten och byggstart sker under 

hösten 2017. 

 

Objekt: Närsjukvård MVC, BVC, Karlahuset 

Karla vårdcentral har många listade patienter och har lyckats rekrytera personal för att möta upp detta 

behov. Detta medför att nuvarande lokaler är för små och man har därför hyrt in den korridor som 

sjukvårdsrådgivningen 1177 flyttade ur 2016. Dessa lokaler anpassas från att vara kontor till att 

inrymma BVC och MVC så att deras nuvarande lokaler åter kan användas som behandlingsrum. 

 

Objekt: Psykiatrin, anpassning av L-huset USÖ, slutenvård inklusive avd. 5    
Avdelning 5, BUP som idag är lokaliserad till E-huset behöver flyttas in till L-huset för att skapa 

samband med övrig psykiatrisk heldygnsvård. Detta är både en bemanningsfråga eftersom det finns 

samordningsvinster så väl som en säkerhetsfråga då trygghetslarmen bygger på att enheterna kommer 

till varandras undsättning i händelse av en incident. Avdelning 5 flyttar in på den yta som friställdes 

när PIVA utlokaliserades till övriga enheter inom psykiatriska heldygnsvården i L-huset. Även denna 

utlokalisering kräver viss lokalanpassning.  

  

Objekt: USÖ, M-huset omstrukturering laboratoriemedicin 

Investeringen syftar till att effektivisera resurserna inom laboratoriemedicin för att åstadkomma en 

ökad kapacitet av laboratorieprover. Omstruktureringen innebär en koncentration av 

laboratoriemedicins olika verksamheter till M-huset. Frigjord yta finns efter att enheten kliniskt 

forskningscentrum flyttat till Campus. Lokaler som lämnas i F-huset frigörs för annan verksamhet. 

 

Objekt: USÖ, F-huset vån 2 fertilitetsenheten  

Nya metoder och ny utrustning inom fertilitetsverksamheten har medfört behov av förnyelse av 

lokalerna. Nya lokaler för verksamheten ger möjlighet att kunna erbjuda fler inom- och 

utomlänsbehandlingar av god kvalité. Fertilitetens nuvarande lokaler används i projektet 

Omstrukturering av kvinnokliniken.  

 

Objekt: USÖ, Omstrukturering av kvinnokliniken  
En större upprustning av B-huset genomfördes åren 1993/1996. Verksamheterna har sedan dess 

förändrats. Vissa riktade förändringar har genomförts för ett antal av klinikerna. Den föreslagna 

omstruktureringen syftar till att genomföra en mer långsiktig lösning av lokalerna i huset.  

 

Objekt: USÖ, B-huset Framtidens neonatal 

En ny avdelning för att bedriva modern och patientsäker neonatalvård utan hälsostörande kemikalier 

på universitetssjukhuset. Mindre åtgärder inom lokalen har redan utförts. Med ökade krav behövs 

större lokalytor för avdelningen och dessa frigörs inom projektet Omstrukturering av kvinnokliniken.   

 

Objekt: USÖ, Cyclotron  

Lokalanpassningar till följd av installation av medicinteknisk utrustning Utrustningen medger att man 

framställer egna isotoper på plats istället för att flyga in dessa från Helsingfors. Utredning har 

genomförts under hösten 2016. Projektet väntas byggfärdigt årsskiftet 2020/2021. Därefter följer 

validering och intrimning. Isotopproduktionen väntas starta tredje kvartalet 2022.  

 

Objekt: USÖ, T-huset ombyggnation forskningslab 



Kirurgklinikens utbildningslokal finns beläget i källaren i T-huset.  Här bedrivs forskning och 

undervisning/träning i kirurgisk teknik, traumaomhändertagande m.m. Här hålls även kurser och 

utbildningar både internt inom regionorganisationen samt för externa kursdeltagare.  Kursfrekvensen 

har ökat då den har varit mycket uppskattad. Lokalen har i 10 – 15 år varit i behov av renovering och 

uppdatering till dagens standard. 

 

Objekt: USÖ, M-huset fastighetsnät 
Fastighetsnätet i M-huset behöver uppgraderas då stora delar av kablaget är installerat i samband med 

M-husets byggnation i början av 1990-talet. Dagens patientnära MT-utrustning har idag behov av 

större nätkapacitet. Avvikelser har registrerats och behovet bedöms nu som akut både för 

verksamhetens arbete och för patientsäkerheten.  

 

Objekt: USÖ, Ambulansstation Berglunda 

Ett uppdrag 2015 att utreda bästa möjliga placering av en ny satellitstation för ambulansen i Örebro 

har fortsatt i en förstudie. Förstudien utmynnade i att Berglunda är den optimala placeringen eftersom 

den ger de kortaste utryckningstiderna till upptagningsområdets respektive yttre gräns. 

 

Objekt: Reservvatten – USÖ, Karlskoga och Lindesberg 

Socialstyrelsen rekommenderar att akutsjukhusen i Sverige ska kunna vara självförsörjande på el, 

värme och vatten vid en krissituation. Utifrån dessa rekommendationer finns ett behov att utveckla 

reservvattenförsörjningen vid länets tre sjukhus.  

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Universitetssjukhuset etapp 2 USÖ 

 

Byggnadsförnyelsen av Universitetssjukhuset Örebro – benämnd etapp 2 – är en stor pågående 

strategisk satsning inom Region Örebro Län. Det är en framtidsinriktad förnyelse för länets invånare 

som ska bidra till att målen inom hälso- och sjukvårdsområdet nås, däribland målen för den 

högspecialiserade vården. Den nya byggnaden för högspecialitets vård, H-huset, beräknas stå klar år 

2020. 

 

En förstudie togs fram under 2011 som formulerade behoven av byggnadsförnyelse inom USÖ, med 

utgångspunkt från de uppdrag och förutsättningar som verksamheten vid sjukhuset förväntades ha 

2015/2017. Viktiga ställningstaganden i detta arbete för de A-husverksamheter som skall flytta är 

 

• En samlad operationsenhet 

• En samlad slutenvård 

• En dagkirurgisk och postoperativ enhet för barn och vuxna 

• En samlad öppenvård – korta vårdkedjor 

• Lokaler för forskning och utbildning 

  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Universitetssjukhuset etapp 2 USÖ 

Byggnadsförnyelsen av Universitetssjukhuset Örebro – benämnd etapp 2 – är en stor pågående 

strategisk satsning inom Region Örebro Län. Det är en framtidsinriktad förnyelse för länets invånare 

som ska bidra till att målen inom hälso- och sjukvårdsområdet nås, däribland målen för den 

högspecialiserade vården. Byggnadsförnyelsen består framförallt av Hus för högspecialiserad vård, 

(H-huset) parkeringshus och ny Godsmottagning 

 

En förstudie togs fram under 2011 som formulerade behoven av byggnadsförnyelse inom USÖ, med 

utgångspunkt från de uppdrag och förutsättningar som verksamheten vid sjukhuset förväntades ha 

2015/2017. Viktiga ställningstaganden i detta arbete för de A-husverksamheter som skall flytta är 

 

• En samlad operationsenhet 

• En samlad slutenvård 

• En dagkirurgisk och postoperativ enhet för barn och vuxna 

• En samlad öppenvård – korta vårdkedjor 



• Lokaler för forskning och utbildning 

  

A-husets framtida användning utreddes under 2014, men slutfördes inte, nu har en ny utredning 

uppstartat som beräknas vara klar under 2017. 

 

Genomförandet av byggnationerna i Etapp 2 förutsätter en rad förberedande arbeten som pågår eller är 

genomförda, till exempel: 

 

• Flytt av Södra Grev Rosengatan med tillhörande media  

• Planändring 

• El-arbeten för ökad framtida elkraftförsörjning för USÖ 

• Flytt av el, fiber och telekablar 

• Flytt av ställverk 

• Markundersökning inkl. geoteknik 

• Utredningar 

• Markköp 

• Ersättningsparkeringar (ej parkeringshus) 

• Anslutningsvägar 

• El- och VVS-arbeten 

• Ombyggnad av undercentraler 

 

Under 2017 påbörjas arbetet med att uppföra betongstommen på H-huset. För att i framtiden klara 

parkeringsbehovet byggs parkeringshus vid USÖ-området. Under parkeringshuset placeras en ny 

godsmottagning H-huset, akutmottagningen, parkeringshus och godsmottagning utgör ett särskilda, 

projekt med specifik projektledning och styrning. 

 

Folktandvården 

 

Objekt: Nybyggnad tandvård, Lindesberg 
Ny klinik under byggnation som ska ersätta befintlig klinik i Lindesberg. Den nya kliniken kommer att 

inrymmas i det Hälsocentrum som är under uppförande i Lindesberg, se under Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen Vårdcentral Lindesberg.  

Objekt: Nybyggnad tandvård, Lindesberg 
Ny klinik under byggnation som ska ersätta befintlig klinik i Lindesberg. Den nya kliniken kommer att 

inrymmas i Vårdcentralen som är under uppförande i Lindesberg,  

 

 

Regional utveckling 

 

Objekt: Kävesta Folkhögskola, Musikens hus 

Kävesta folkhögskolas nybygge av Musikens hus innebär en möjlighet att kunna fortsätta med denna 

idag uppskattade och populära musiklinje och bidrar till att stärka och förbättra förutsättningarna för 

den allmänna linjen. Musiklinjen på Kävesta håller en hög nivå och är en viktig del i skolans 

kulturprofil.  

 

Objekt: Kävesta Folkhögskola, Dansens hus 

Danslinjens lokaler är för små i förhållande till verksamheten. Danshuset stod klart för 10 år sedan. 

För att kunna fortsätta bedriva verksamhet med de behov som finns idag behöver skolans danshus 

byggas ut. På danslinjen går mellan 16 och 20 deltagare genom riksintag. Det skulle kunna tas in fler 

och även kunna erbjudas en 2-årig utbildning i dans om lokalerna tillät detta. 

Allmän linje kommer även att kunna disponera lokalerna och vid skolövergripande aktiviteter kan alla 

tre salarna disponeras av skolans alla deltagare. Utbildning i balett, 

modern dans samt rörelse ger man idag i hyrda lokaler i Örebro. 

 

Regionservice fastigheter 



 

Objekt: Energieffektiviseringar 

Investeringarna ingår i Regionfastigheters handlingsplan som syftar till att uppnå Region Örebro läns 

mål gällande energi och co2 besparingar.  

 

Regionservice, övriga områden 

 

Objekt: Regionservice, ny serverhall Fredsgatan 

För att klara tillväxten av system och funktioner tillskapas en ny primärdatahall samt arbetsplats i 

anslutning till hallen på Fredsgatan. Nuvarande primärhall i F-huset går inte att expandera men 

kvarstår därefter som ny sekundärhall. Region Örebro läns nuvarande primär- och sekundärhall når sitt 

kapacitetstak inom 1 – 2 år. I samband med detta utreds en eventuell samlokalisering av område IT i 

anslutning till datahallen. 

 

Regionstyrelsen 

 

Objekt: Medel för oförutsedda investeringar 

Under regionstyrelsen budgeteras en pott för oförutsedda investeringar inom fastigheter men kan även 

gälla för MT- och övrig utrustning. Enligt delegationsordningen kan regiondirektören fatta beslut 

under året om dispositioner ur denna pott.  

 

Objekt: Solpaneler 

Regionservice Område Fastigheter har genomfört en bedömning avseende potential för takmonterade 

solcellsinstallationer på Region Örebro läns fastigheter. Bedömningen visar att det är möjligt att 

installera ca 2 MW med en elproduktion om ca 1700 MWh per år vilket motsvarar ca 4 % av 

fastigheters elförbrukning. Störst potential per anläggning finner vi på Karlskoga lasarett (545 

MWh/år) följt av USÖ (469 MWh/år) och Hallsbergs vårdcentral (273 MWh/år). 

Solcellerna innebär en minskad miljöpåverkan då förnybar solel ersätter köpt elenergi med 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. 

 

Objekt: Klimat- och miljöinvesteringar 

För klimat- och miljöinvesteringar avsätts totalt 22 miljoner kronor vilket fördelas med 5 miljoner 

kronor 2018 samt 7 resp 10 miljoner kronor 2019 resp 2020. 

 

Regionstyrelsen externa hyresgäster 

 

Objekt: Lekebergs VC, Capio 

Capio, som hyr lokaler för att driva vårdcentral inom Hälsoval Örebro län, har behov av ökade 

lokalytor, varför tomställda ytor inom vårdcentralen anpassas till deras verksamhet. 

 

Objekt: Tillbyggnad Campus vån.4 och hörsal 

Regionorganisationen har byggt lokaler för utbildning och forskning på läkarlinjen som drivs av 

Örebro universitet. Dessa färdigställdes 2014 genom en nybyggnation vid universitetssjukhuset som 

kallas Campus USÖ. Nu finns önskemål från universitetet att utöka dessa lokaler varför en tillbyggnad 

planeras. 

 

 

 

 

 

 

 



Fastighetsinvesteringar från 2021 

Ett antal byggnadsobjekt har lyfts från verksamheten enligt listan nedan. Dessa planeras med start efter 

H-husets färdigställande: 

Belopp i miljoner kronor Total investering 

Planeras genomföras från 2021- 1 165 

1. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 1 057 

Karlskoga lasarett  

HS Kga, Upprustning av medicinavdelningar (avd 1, 3a och 3c) 35 

HS Kga, Utbyggnad av personalparkering 5 

HS, Kga, Ökad tillgänglighet stora ljusgården 6 

HS Kga, Ökad tillgänglighet lilla ljusgården 3 

Primärvården  

HS Anpassning lokaler läkarstudenter 21 

HS Om- och tillbyggnad Lillån VC 22 

HS Samtalsmottagning och Psykologenhet Karlahuset 14 

HS Jourvårdscentral, utredning ev. ny lokal 1 

Psykiatri  

HS Behov av nya lokaler Psykiatri Kga Lasarett 8 

HS Borttagning rökrum 5 

Universitetssjukhuset  

HS Patient- och personalkök 3 

HS Ny dialysavdelning 63 

HS Ombyggnad snittsal, O-huset 3 

HS Foto permanenta lokaler 3 

USÖ, Etapp 2  

HS Ombyggnad A-huset 855 

HS Tvätthall fordon USÖ 11 

  

2. Folktandvården 12 

Kliniker  

FTV Adolfsberg, utbyte 10 st. unitar 8 

FTV Hertig karl, utbyte 8 st. unitar 4 

  

3. Regional utveckling 5 

Eklundavägen  

RU Eklundavägen 2, ombyggnad 2 

Folkhögskolor  



Belopp i miljoner kronor Total investering 

RU Kävesta Folkhögskola, Ombyggnad av Nybblevillan till 

elevboende 

3 

  

4. Regionservice övriga områden 91 

Administrativa lokaler  

RSERV ÖVR Nybyggnad kontor IT 81 

Lindesbergs lasarett  

RSERV ÖVR Utredning ny godsmottagning, Lindesbergs lasarett 1 

USÖ-området  

RSERV ÖVR F-huset kulvertvåning ombyggn. bef. kontorsdel 5 

RSERV ÖVR Del av tvätthall för bilpool 3 

RSERV ÖVR Centralkassa M-huset USÖ 1 

  

  



MT-investeringar 

Medicintekniska investeringar har prioriterats inom den ram som angivits och uppgår därmed till 110 

miljoner kronor för 2018. Utöver detta tillkommer investeringsmedel för sterilutrustning som tidigare 

har behandlats som övrig utrustning, men upphandlas och hanteras på samma sätt som medicinteknisk 

utrustning. Behovet av ersättningsinvesteringar för sterilutrustning uppgår till 5 miljoner kronor för 

2018. Totalt 115,0 miljoner kronor. 

Sammanställning med medicintekniska investeringar större än 2,5 miljoner kronor specificerade, vilka 

beskrivs nedan: 

Medicintekniska investeringar (mnkr) 

Nyinvesteringar totalt 9,3 

varav  

magnetkamera, röntgen Örebro 5,1 

  

Reinvesteringar totalt 105,5 

varav  

Linjäraccelerator, Onkologiska kliniken 8,0 

Ambulanser, Akutkliniken 7,2 

Patientövervakningutrustning, ANIVA-kliniken 7,0 

Dentala unitar, Folktandvården 6,0 

Datortomograf, Röntgenkliniken 6,0 

Efterladdningsutrustningar (HDR), Onkologiska kliniken 5,6 

Uppgradering magnetkamera, Röntgenkliniken 5,5 

Mammografiutrustning, Röntgenkliniken 5,4 

ESWL, Urologiska kliniken 3,5 

Vattenanläggning för dialysvätskor, Kliniken för medicin och 

geriatrik 

3,0 

SUMMA 114,8 

  

  

MT-investeringar 

Medicintekniska investeringar har prioriterats inom den ram som angivits och uppgår därmed till 110 

miljoner kronor för 2018. Utöver detta tillkommer investeringsmedel för sterilutrustning som tidigare 

har behandlats som övrig utrustning, men upphandlas och hanteras på samma sätt som medicinteknisk 

utrustning. Behovet av ersättningsinvesteringar för sterilutrustning uppgår till 5 miljoner kronor för 

2018. Totalt 115,0 miljoner kronor. 

Sammanställning med medicintekniska investeringar större än 2,5 miljoner kronor specificerade, vilka 

beskrivs nedan: 

Medicintekniska investeringar (mnkr) 

Nyinvesteringar totalt 19,3 

Till Regionstyrelsens förfogande 10,0 



Medicintekniska investeringar (mnkr) 

varav  

magnetkamera, röntgen Örebro 5,1 

  

Reinvesteringar totalt 105,5 

varav  

Linjäraccelerator, Onkologiska kliniken 8,0 

Ambulanser, Akutkliniken 7,2 

Patientövervakningutrustning, ANIVA-kliniken 7,0 

Dentala unitar, Folktandvården 6,0 

Datortomograf, Röntgenkliniken 6,0 

Efterladdningsutrustningar (HDR), Onkologiska kliniken 5,6 

Uppgradering magnetkamera, Röntgenkliniken 5,5 

Mammografiutrustning, Röntgenkliniken 5,4 

ESWL, Urologiska kliniken 3,5 

Vattenanläggning för dialysvätskor, Kliniken för medicin och 

geriatrik 

3,0 

SUMMA 124,8 

  

Magnetkamera, Röntgenkliniken, område thorax, kärl och diagnostik 

3-Tesla magnetkamera huvudsakligen avsedd för dosplanering på onkologiska kliniken enligt ökade 

krav i nationella riktlinjer. Investeringen uppgår till totalt ca 27,0 mnkr, varav utrustningsinvesteringen 

utgör 17,0 mnkr fördelat mellan 2018 (5,1 mnkr) och 2019 (11,9 mnkr) och preliminära uppskattade 

byggåtgärder 10,0 mnkr fördelade 2018 (4,0 mnkr) och 2019 (6,0 mnkr). 

 

Linjäraccelerator, Onkologiska kliniken, område opererande och onkologi 

Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Den nya utrustningen ger 

bl. a. snabbare behandlingar. Investeringen uppgår till totalt ca 26,0 mnkr, varav 

utrustningsinvesteringen utgör 25,0 mnkr fördelat mellan 2018 (8,0 mnkr) och 2019 (17,0 mnkr) och 

preliminära uppskattade byggåtgärder 1,0 mnkr fördelade 2018 (0,5 mnkr) och 2019 (0,5 mnkr).  

 

Ambulanser, Akutkliniken, närsjukvårdsområde Norr, Örebro och Väster 

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. Fyra stycken ersätter äldre ambulanser under 2018 till 

en gemensam kostnad av 7,2 mnkr. En till Lindesbergs, kostnad på 1,8 mnkr och två till USÖ, kostnad 

3,6 mnkr samt en till Karlskoga, kostnad på 1,8 mnkr. 

 

Patientövervakningsutrustning till anestesiventilatorer, ANIVA-kliniken, område opererande 

och onkologi 

Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Avsedd för övervakning 

av patienter vid anestesi. Investeringen uppgår till totalt 7,0 mnkr.  

  

Dentala unitar, Folktandvården 



Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Investeringen uppgår till 

totalt 6,0 mnkr. 

 

Datortomograf, Röntgenkliniken, område opererande och onkologi. 

Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Ny utrustning ger bl.a. 

bättre bildkvalitet och lägre stråldos. Investeringen uppgår till totalt ca 8,0 mnkr, varav 

utrustningsinvesteringen utgör 6,0 mnkr och preliminära uppskattade byggåtgärder 2,0 mnkr fördelade 

2019 (0,5 mnkr) och 2020 (1,5 mnkr).  

 

Efterladdningsutrustningar (HDR) för brachyterapi, Onkologiska kliniken, område opererande 

och onkologi 

Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Utrustningarna används 

vid strålbehandling av främst prostatacancer och livmoderhalscancer, men också övriga 

gynonkologiska behandlingar, hudcancer, bröstcancer och interstitiella implantationer. Investeringen 

uppgår till totalt ca 11,3 mnkr fördelat mellan 2018 (5,6 mnkr) och 2019 (5,6 mnkr).  

 

Mammografiutrustning, Röntgenkliniken, område thorax, kärl och diagnostik 

Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Investeringen uppgår till 

totalt ca 18,0 mnkr, varav utrustningsinvesteringen utgör 13,4 mnkr fördelat mellan 2017 (8,0 mnkr, 

beslutat) och 2018 (5,4 mnkr) och preliminära uppskattade byggåtgärder 4,6 mnkr fördelade 2017 (2,2 

mnkr, beslutat) och 2018 (2,4 mnkr).  

  

Uppgradering magnetkamera, Röntgenkliniken, område opererande och onkologi. 

Uppgradering 1.5 T magnetkamera för att förlänga livslängden av utrustningen. Uppgraderingen 

medför kortare undersökningstider och möjlighet till snabbare sekvenser. Investeringen uppgår till 

totalt ca 11,5 mnkr, varav utrustningsinvesteringen utgör 5,5 mnkr och preliminära uppskattade 

byggåtgärder 6,0 mnkr.  

 

ESWL, Urologiska kliniken, område opererande och onkologi. 

Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. ESWL används för 

behandling av njursten. Investeringen uppgår till totalt ca 3,5 mnkr. 

 

Vattenanläggning för dialysvätskor, Kliniken för medicin och geriatrik, område närsjukvård 

väster. 

Ersätter befintlig utrustning som uppnått sin tekniska och kliniska livslängd. Den nya tekniken ger 

bl.a. mindre miljöpåverkan. Investeringen uppgår till totalt ca 3,5 mnkr, varav 

utrustningsinvesteringen utgör 3,0 mnkr och preliminära uppskattade byggåtgärder 0,5 mnkr.  

 

 

 

IT-investeringar 

Bedömt investeringsbehov för IT 2018 uppgår till 60,8 miljoner kronor, varav nytt 

vårdinformationssystem 10 miljoner kronor och övriga IT-investeringar 50,8 miljoner kronor. 

Upphandlingen av nytt vårdinformationsstöd har beskrivits ovan (2.2.6). Som den tänkta 

upphandlingen nu är utformad kommer projektet främst att innebära ökade driftkostnader. En del 

investeringar i IT-utrustning kommer dock att behöva göras. Bedömt behov för 2018 är 10 miljoner 

kronor. 

Nivån på övriga IT-investeringar har ökat till följd av att viss IT-utrustning i enlighet med gällande 

redovisningsregler fortsättningsvis ska redovisas som investering och inte driftkostnad. För 2018 rör 

det sig om ungefär 29 miljoner kronor som omklassificeras. IT-investeringarna innehåller 

återinvesteringar inom vårdsystem samt nödvändig, övrig IT-infrastruktur för datalagring, servrar, 

loggverktyg, säkerhet och datakommunikation. För H-huset har 5 miljoner kronor budgeterats till IT-

utrustning. 



 

Övriga investeringar 

Byggnadsansluten utrustning 

I samband med projektering av fastighetsinvesteringar tas belopp fram för sådan utrustning som inte 

redovisningsmässigt hänförs till byggnad utan som inventarier. För varje projekt som tagits upp i 

budget för fastighetsinvesteringar har belopp för byggnadsansluten utrustning tagits fram. Summan av 

dessa investeringar uppgår för 2018 till 28,5 miljoner kronor. 

Teknisk utrustning 

I denna investeringsgrupp ingår t ex låssystem, passersystem, kraft- och styrsystem på operationssalar, 

patientsignalanläggningar. Behovet av dessa investeringar fastställs av Regionfastigheter. Totalt 

beräknas 27,7 miljoner kronor åtgå för investeringar i övrig teknisk utrustning för 2018. 

Övriga inventarier 

Övriga inventarier exklusive byggnadsansluten utrustning uppgår 47 miljoner kronor. Investeringarna 

avser främst trafikområdet, med investeringar i realtidssystem i kollektivtrafiken, system för maskinell 

avläsning av mobilbiljetter och internet ombord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


