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Norrbotten är en av de regioner i världen där andelen 

äldre i befolkningen ökar snabbast. Med färre personer 

i arbetsför ålder ska regionen klara att möta ett ökat 

vårdbehov. 

Vägen till framtidens hälsa och vård – 2035 



 

 

Andel av befolkningen (%) över 65 år 

Norrbotten Sverige 2050 Japan 
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För att aktivt möta utmaningarna har vi tagit fram en 

strategi som vi valt att kalla – Vägen till framtidens hälsa 

och vård år 2035. Vårt mål är en hälso- och sjukvård 

som arbetar mer hälsofrämjande och ser patienten som 

en aktiv partner. Vi använder digitaliseringen och 

samverkan med övriga samhällsaktörer som 

möjliggörare när vi formar den nya välfärden. 

Vägen till framtidens hälsa och vård – 2035 

http://www.norrbotten.se/sv/Utveckling-och-tillvaxt/Utveckling-inom-halso--och-sjukvard/Test-Vagen-till-framtidens-halsa-och-vard---2035/Malbild---Vagen-till-framtidens-halsa-och-vard/


 

 

Dialogturné 

– vägen till framtidens hälsa  
Under våren har vi genom dialoger med medborgare 

och vårdens samarbetspartners samlat in tankar och 

idéer som grund för den strategi som nu är framtagen. 

Många har även bidragit till arbetet genom att svara på 

en enkät vi har haft tillgänglig. 



 

 

”Hälso- och sjukvården är ett stöd 

för mig så jag kan ha en så bra 

hälsa och livskvalité som möjligt 

genom hela livet” 



 

 

”Som person är jag viktig - min 

berättelse, min kunskap och min 

upplevelse”. 



 

 

”Trots att jag har behov av många 

vårdinsatser kan jag leva mitt liv 

hemma” ”Jag vill leva i världen inte 

i vården” 



 

 

”Jag har tillgång till bästa möjliga 

vård." "Äntligen behöver jag inte 

själv koordinera min egen eller 

anhörigs vård!" 



 

 



 

 

De fyra viktigaste inriktningar på framtidens hälsa och 

vård enligt 1 200 norrbottningarna 

1. Jag vill att hälso- och sjukvården involverar mig mer och tar tillvara på mina åsikter och 

kunskaper både som patient men också som medborgare. 

2. Jag delar gärna mina uppgifter digitalt med hälso- och sjukvården om min hälsa om jag kan 

få bättre stöd att må så bra som möjligt.  

3. Jag vill gärna kunna mäta och hålla koll på mina egna värden (till exempel blodtryck, 

blodsocker) för att kunna förebygga begynnande ohälsa och må så bra som möjligt. 

4. Jag vill att vårdpersonal uppmärksammar mig på mina levnadsvanor, till exempel kost, 

motion, tobak och alkohol om något i min livsstil kan påverka mina chanser att må bra. 

5. Så långt det är möjligt vill jag slippa vårdas på sjukhus, bara jag får den vård jag är i behov av 

 



 

 

Beroende på var man bor så såg 

man lite olika på vad som är 

”hjärtefrågor” 

…men man var i huvudsak 

nöjd med målbilden och 

dialogen med oss 



 

 



 

 

Information på norrbotten.se  

om ingångar för dialog med 

regionens företrädare 

(verksamhetsföreträdare, 

politiker) 



 

 

Bakgrund 

• Region Norrbottens externa webbplatser norrbotten.se och 

nllplus.se lanserades 2011 och tekniken är nu föråldrad.  

• Trots detta har vi delvis mobilanpassat norrbotten.se  

– 55 % av trafiken från mobil/surfplatta 

• Små satsningar på utveckling av webbplatserna de senaste åren 

(bl.a. på grund av avvaktan inför beslut i storregionfrågan) 

• Nu finns förutsättningar för en satsning på de externa 

webbplatserna. 



 

 

Nuläge 

• Förstudie inför ett webbprojekt startade i februari 2018 

• En behovsanalys har genomförts under våren 

• Behovsanalysen gav svar på vilka toppbehoven är hos våra 

viktigaste målgrupper: 

- vårdsökande, patienter, anhöriga 

- profession/vårdgivare 

- invånare, jobbsökande, samarbetspartners 



 

 

Behovsanalys och attitydmätning 

Behovsundersökningen innehöll även en attitydmätning: 

• Brukar besökarna kunna hitta eller göra det de kom till webbplatsen 

för? 

• Hur nöjda är de med webbplatsen? 

norrbotten.se och nllplus.se fick relativt dåliga resultat, vilket bekräftar att 

våra sajter behöver utvecklas. 

 

 

 

 



 

 

Attitydmätning resultat 

De största problemen enligt attitydmätningen: 

• Gammal information 

• Svårt att kontakta en person 

• Dåliga sökresultat 

• Förvirrande menyer och länkar  

Detta bekräftas i hälso- och sjukvårdsberedningarnas 

verksamhetsrapport 

• Landstingets webbplats har brister i upplägg och 

användarvänlighet samt behöver bli mer mobilanpassad. 

 



 

 

Webbprojekt planeras i två etapper 

Etapp 1: 

• norrbotten.se  
(vårdsökande, patienter, anhöriga, invånare och jobbsökande)  

• utvecklingswebb 
(företag, organisationer, föreningar, skattebetalare och kulturutövare i länet)  

 

Etapp 2: 

• vårdgivarwebb 
(offentliga och privata vårdgivare, kommuner, apotek, Polisen, 

Försäkringskassan, Migrationsverket.    

 



 

 

Lösningsförslag 

• Utvecklingen av våra externa webbplatser ska utgå från 

behoven hos våra besökare 

• Etapp 1 - prioritera vårdsökande, patienter och anhöriga 

och deras toppbehov  

• Etapp 2 – prioritera vårdgivarnas toppbehov 

• Projektet ska etablera ett nytt service- och processinriktat 

arbetssätt med webbplatserna  

• Projektet ska identifiera vilka processer vi ska arbeta 

processorienterat med och var vi ska nöja oss med att ha 

korrekt och uppdaterad information  

 



 

 

Tidsplan 

• Projektstart planerad i Q 1 2019.  

• Etapp 1 – lansering Q1 2020, norrbotten.se och 

utvecklingswebb 

• Etapp 2 – lansering Q1 2021, vårdgivarwebb 



 

 

Nuläge och planerade förändringar 

• Till dess att den nya webbplatsen är på plats kan man idag 

ta kontakt med förtroendevalda via norrbotten.se 

• http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-

landstinget/Politiker-i-landstinget/ 

• Vårt uppdrag kan man hitta under ”Om Region Norrbotten” 

på norrbotten.se 

• Inom ramen för webbprojektet kommer vi att säkerställa att 

det finns tydlig information på norrbotten.se om ingångar för 

dialog med regionens företrädare (verksamhetsföreträdare, 

politiker). 

 

 

http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/
http://www.norrbotten.se/sv/Demokrati-och-insyn/Sa-styrs-landstinget/Politiker-i-landstinget/

