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Region Örebro län och Örebro län har 
under alla tider varit beroende av inter-
nationella kontakter och arbete för vårt 
välstånd. Vi bygger vidare på en lång 
historia med starka internationella band 
och nätverk. Idag utgör vårt geografiska 
läge ett nav för logistik och transport, en 
knutpunkt för varor och människor. Vi 
har en globalt efterfrågad kompetens inom 
klinisk forskning och tillsammans med 
Örebro universitet är vi globalt erkända för 
vår innovation för kunskapsdriven sjukvård 
samt ett innovativt näringsliv med interna-
tionell konkurrenskraft. Internationellt 
arbete stärker länets konkurrenskraft 
genom ny kunskap och kompetens från 
andra delar av vår omvärld. Region Örebro 

län är en del av det internationella systemet 
och påverkar inriktningar och beslut till 
Örebro läns fördel. Denna strategi utgör 
ett ramverk och förhållningssätt till det 
internationella arbetet vi bedriver på 
Region Örebro län. Internationellt arbete 
är ett medel att uppnå organisationens 
övergripande mål om förbättrad sam-
hällsservice, ökad regional utveckling och 
förbättrad hälso- och sjukvård. Denna 
strategi är översiktlig och fastställer att var-
je sakområde tar fram detaljerade strategier 
eller handlingsplaner för sina respektive 
områden. Tillsammans använder vi inter-
nationellt arbete till att skapa ett bättre liv 
för människor, företag och organisationer i 
Örebro län.
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Andreas Svahn
Regionstyrelsens ordförande
Region Örebro län



I Verksamhetsplan för Region Örebro län 2020, med plane-
ringshorisont 2022, identifieras att internationellt samarbete 
ska skapa förutsättningar för och ge ett mervärde till det regi-
onala utvecklingsarbetet. Länets intressen ska främjas genom 
att arbeta med politisk påverkan gentemot EU:s institutioner. 
Region Örebro län (härefter benämnt ”regionen”) bedriver 
internationellt framgångsrik klinisk forskning och internatio-
nellt framgångsrik innovation för kunskapsdriven sjukvård och 
regional samhällsutveckling. Örebro län har stor potential och 
växtkraft genom länets geografiska läge som en mittpunkt för 
hela Sverige och ett logistiskt nav med internationell konkur-
renskraft.

I Region Örebro läns regionala utvecklingsstrategi (RUS) står:
Länets utmaningar är inte geografiskt isolerade. En hållbar 
regional tillväxt och utveckling kräver därför internationellt 
samarbete. Genomförande sker visserligen regionalt, men resul-
tat blir endast möjligt i ett internationellt samarbete. Därför är 
det viktigt att de insatser vi genomför i länet tar hänsyn till ett 
internationellt perspektiv. Internationellt arbete stärker länets 
konkurrenskraft genom ny kunskap och samverkan med olika 
aktörer i andra länder. För det arbetet utgör FN:s globala mål, 
Östersjöstrategin och gemensamma EU-strategier de viktigaste 
internationella ramarna för länets utveckling.

I en allt mer globaliserad värld är det naturligt att det inter-
nationella perspektivet finns med inom alla områden. I en 
global värld finns det samhällsutmaningar som lokala eller 
regionala aktörer inte kan lösa på egen hand. Det är tydligt att 
utvecklingsarbete i många fall kräver internationellt samarbete 

som en förutsättning för att möta framtidens utmaningar. Ett 
internationellt engagemang ger möjligheter till påverkan och 
kan leda till samarbeten inom olika områden. Påverkansarbetet 
stärker den regionala handlingsförmågan vilket ökar Örebro 
läns attraktivitet och konkurrenskraft. Påverkansarbetet ska ske 
i enlighet med Region Örebro läns styrande dokument. Inter-
nationellt är samarbetet inom Europa prioriterat som medlem i 
Europeiska Unionen.

För en stor och kunskapsintensiv organisation som Region 
Örebro län spelar internationellt arbete en nyckelroll i utveck-
lingsarbetet. Den ökade internationaliseringen och regionali-
seringen samt det globala hälsoperspektivet har tillsammans 
skapat såväl behov av som arenor för Europas regioner, att häv-
da sina intressen och i samverkan skapa goda utvecklingsmöj-
ligheter. Utbyte med andra regioner tillför kunskap som leder 
till att det regionala utvecklingsarbetet ytterligare kan stärkas.  
Förmågan att genom forskning bidra till kunskapsutvecklingen 
på den internationella arenan samt att implementera ny kun-
skap i den egna organisationen är viktiga förutsättningar för 
att Region Örebro läns verksamhet ska utvecklas ytterligare. I 
enighet med forskningsstrategin finns, förutom Europasamver-
kan, en ambition om att samverkan på ett organiserat sätt med 
akademier och vård i mindre utvecklade länder (MUL).

Internationellt perspektiv genomsyrar Region Örebro läns 
verksamheter och är viktigt för välfärdsinnovation, forskning 
och utvecklingsarbete. Att verka internationellt stärker de 
regionalt uppsatta målen och bidrar till uppfyllande av befint-
liga och framtida strategier.

Syftet med Region Örebro läns internationella strategi är att 
utgöra en vägledning i förhållningssätt till internationellt arbete 
inom regionen. Syftet med det internationella arbetet är att 

Syfte
skapa ett mervärde för Örebro läns medborgare, regionens 
verksamhet och för Örebro län i stort. Strategin är vägledande 
för regionens internationella engagemang.

Inledning

Målet för Region Örebro läns internationella engagemang är 
att verka för förbättrad samhällsservice, ökad regional utveck-
ling och hälsa/sjukvård genom att stärka förutsättningarna 
till internationellt arbete. Utgångspunkten till deltagande i 

Mål
internationella sammanhang är att Region Örebro läns mål, 
prioriteringar och processer är i samklang med omvärlden och 
stärks av internationellt arbete. 



Strategisk inriktning

GLOBALA MÅLEN
För hållbar utveckling

Prioritering
Internationellt perspektiv på regionala mål syftar till att ge 
Region Örebro län och Örebro län goda och långsiktiga ut-
vecklingsförutsättningar. Detta ska ske främst genom att:
• Hävda Region Örebro läns intressen på internationella 
 politiska arenor. 
• Påverka EU:s politiska agenda till Region Örebro läns fördel 
 i enlighet med Region Örebro läns styrande dokument.
• Aktivt påverka politiskt på internationell nivå, genom 
 remissvar och konsultationer, samt, inom för Region Örebro 
 län prioriterade sakområden, direktpåverkan på beslutande 
 internationella organ.
• Knyta och förmedla internationella kontakter, främst genom 
 deltagande i internationella politiska nätverk för utbyte och 
 påverkan.
• Delta i internationellt utvecklingssamarbete, främst genom 
 medverkan i internationella projekt, ofta inom ramen för 
 EU-program.

• Samverka med globala företag, där deras internationella 
 engagemang ger mervärde.
• I samverkan med Örebro universitet stärka forskning, 
 innovation och akademisk utbildning genom fördjupad 
 internationell samverkan.
• Öka lärande mellan aktörer från olika kulturer och regioner. 
• Ge förtroendevalda och medarbetare nya kunskaper och 
 erfarenheter, främst genom omvärldsbevakning och  
 informationsspridning.
• Tillvarata de möjligheter till verksamhetsutveckling som 
 internationellt samarbete öppnar.

Internationella politiska organisationer
Region Örebro läns arbete i internationella politiska organisa-
tioner syftar främst till att bevaka och hävda regionens intressen 
samt knyta och förmedla värdefulla kontakter för Örebro län.
Detta arbete präglas av:
• Tydliga uppdrag och mandat för organisationens företrädare.
• En kontinuerlig återrapportering till uppdragsgivaren.
• Kontinuerlig uppföljning av uppdrag, arbetssätt och mål-
 uppfyllelse.

Kunskapshöjande insatser
Region Örebro läns internationella arbete ska kontinuerligt 
erbjuda förtroendevalda och medarbetare nya kunskaper om 
EU och internationellt arbete i syfte att tillvarata regionens 
utvecklingsmöjligheter och påverka EU:s politiska agendor till 
vår regions fördel. 

Detta arbete präglas av:
• Strukturerad kommunikation och information från Central 
 Sweden  och de tjänstepersoner som arbetar med inter-
 nationella frågor på Region Örebro län.
• Varje chef med verksamhetsansvar har det slutliga ansvaret 
 för att och om att internationalisera sitt/sina sakområden 
 efter de förutsättningar som finns.
• Region Örebro län svarar aktivt på konsultationer och driver 
 för regionen viktiga påverkansinsatser i EU inom relevanta 
 frågor.

Utgångspunkt strategisk inriktning
FN:s Globala mål och Sveriges strategi Agenda 2030 är ut-
gångspunkten i det internationella arbetet på Region Örebro 
än. De globala målen är integrerade och odelbara och balan-
serar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den eko-
nomiska, den sociala och den miljömässiga. Regioner har en 
avgörande del i att genomföra och implementera verksamheter 
så att de globala målen kan uppfyllas. Genom medlemskapet i 
EU har Region Örebro län en naturlig internationell plattform 
att verka utifrån. Genom att vara en aktiv part i detta arbe-
te kan regionen påverka prioriteringar på EU-nivå i önskad 
riktning, samt vara lyhörd och reaktionssnabb på de krav och 
möjligheter som EU-systemet ställer och erbjuder. 



Genomförande
Utgångspunkt genomförande
Region Örebro läns internationella aktiviteter ska präglas av 
långsiktighet, framförhållning och uthållighet. De ska således 
på samma sätt som andra aktiviteter planeras, budgeteras, do-
kumenteras och utvärderas. Det internationella engagemanget 
och fastställandet av inriktningsområden ska arbetas in i en 
årlig planerings- och uppföljningsprocess. Denna process ska 
vara kopplad till Region Örebro läns verksamhetsplan. 

Ansvarsfördelning
Internationalisering ska genomsyra alla Region Örebro läns 
verksamheter. Det innebär att internationellt arbete inte är 
ett avgränsat sakområde. Varje nämnd/styrelse ansvarar för att 
använda internationella kontakter och internationellt samarbete 
som ett redskap, samt att verka för att påverka EU-politiken. 
Genomförandeansvaret för det internationella engagemanget är 
alltså decentraliserat, vilket innebär att respektive förvaltnings-
chef och områdeschef/enhetschef ansvarar för att internationella 
aspekter tillförs verksamheten och införlivas i verksamhetspla-
nen.

Samverkan och samarbete
Region Örebro läns verksamhetsmål styr omfattning och in-
riktning av det internationella arbetet. Genom att ingå som 
part i gränsöverskridande samarbeten i för verksamheten 
prioriterade områden bidrar Region Örebro l än till en ut-
veckling inom större geografiska områden och tar tillvara på 
de finansiella medel som finns tillgängliga. I ett internationellt 
engagemang är det viktigt att, förutom de egna styrande målen, 
även ta hänsyn till möjligheten att bidra till andra regioners 
utveckling. Strukturerad samverkan med lokala och regionala 
aktörer både inom EU och övriga världen i form av deltagande 
i internationella nätverk, erfarenhetsutbyten, projekt, utbild-
ningsinsatser för medicinsk personal etc. är mycket viktigt. En 
förutsättning för Region Örebro läns internationella verksam-
het är en god samverkan med andra aktörer på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå. 

Ansvar och organisation
Regionfullmäktige beslutar den strategiska inriktningen av det 
internationella arbetet genom internationella områden i den 
övergripande verksamhetsplanen, representerar Region Örebro 
län i förhållande till utländska regioner och internationella 
organisationer samt ingår regionövergripande internationella 
avtal. Regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för Region 
Örebro läns internationella arbete och ansvarar för att strategin 
följs.

Samtliga nämnder ansvarar för att det internationella perspek-
tivet integreras i verksamheten och svarar för att de bereds till 
regionstyrelsen. Regionstyrelsen och respektive nämnd ansvarar 
för Region Örebro läns engagemang i politiska medlemsnät-
verk, avger remissvar samt bevakar den politiska utvecklingen 
inom EU inom för dem specifika sakområden. Årlig uppfölj-
ning av strategin ska ske till regionstyrelsen.



Bilaga
Denna bilaga ska betraktas som exempelsamling och är en 
levande bilaga som kommer att uppdateras över tid.

EU-nätverk
1. Assembly of European Regions (AER)
Region Örebro län är medlem i Assembly of European Regions 
(AER). AER är det största nätverket för regioner i Europa och 
verkar för att säkerställa efterlevnad av subsidiaritetsprincipen, 
stödja regioners talan i förhållande till medlemsstater och EU 
institutioner samt stärka multi-governance inom EUs samtliga 
politikområden. 
Region Örebro län är mycket aktiv och drivande i AER. 
Politisk representant från regionen är utsedd i AER politiska 
byrå och har under flera år aktivt deltagit i AER. 

2. Conference of peripheral maritime regions (CPMR)
Region Örebro län är medlem i ”The Conference of Peripheral 
Maritime Regions”. CPMR samlar primärt regioner som är 
eller känner sig som preferera och/eller maritima. 
Region Örebro län är främst med för transportfrågor vi delar 
med Oslo- och Göteborgsregionen. CPMR har en mycket 
komplex organisering, men i korthet kan man sammanfatta 
den som sex geografiska kommittéer och 15 arbetsgrupper. 

3. European Network of Cities and Regions for the 
Social Economy (REVES)
Region Örebro län är medlem, och en grundande region, för 
nätverket REVES. REVES för talan gentemot EU:s institutio-
ner för att skapa positiva förutsättningar för social och solidarisk 
ekonomi samt utbyte mellan medlemmar i syfte att utveckla 
social innovation, egenmakt och stärkt regional ekonomi. 
Region Örebro län är aktiva i REVES, både på tjänsteperson-
nivå och politisk representation. Regionen har en styrelseplats 
och det finns ett stort mervärde i projektverksamhet kopplat 
till nätverket. 

4. European health management association (EHMA)
EHMA har 170 medlemsregioner i 30 länder och syftar till att 
stärka möjligheterna och kvalitén i hälso- och sjukvård styrning 
i Europa. De kombinerar forskning, policy och regional ut-
veckling och medlemmar är allt från regioner (med ansvar för 
sjukvård) till sjukhus samt universitet eller grundskolor. 
Region Örebro län är medlem, men inaktiva. 

5. Eurochild
Eurochild arbetar med policyfrämjande insatser för barns 
rättigheter. Eurochild verkar för förbättrade levnadsvillkor 
för unga och barn. Eurochild är främst ett påverkansnätverk. 
Nätverket består av 135 medlemmar från 35 länder. 
Region Örebro län är medlem, men inaktiva. 

6. ERRIN
ERRIN är ett EU-nätverk för regioners Brysselkontor. Region 
Örebro län är indirekt medlem genom sitt ägandeskap i Cen-
tral Sweden som är medlem. ERRIN har 90 medlemmar och 
fokuserar påverkansarbete gällande forskning och innovation. 
Örebro län profilerar sig som ett innovationslän varför nätver-
ket prioriteras, Central Sweden representerar oss i nätverket

7. European network of social authorities
ENSA stödjer internationell samverkan inom det sociala 
området med prioritet på områdena; äldre, ungdomar, barn, 
funktionsnedsättning och motverkande av social exklusion. 
Region Örebro län är medlem, men inaktiva. 

8. EARMA (European Association of Research Mana-
gers and Administrators)
EARMA stödjer excellensforskning genom utbildning, nätverk 
och utbyte mellan medlemmarna. Syftet med nätverket är att 
utbilda och stötta forskningsrådgivande/forskningsadminis-
trativ personal vid europeiska lärosäten kring EU-utlysningar, 
projektrapportering, ekonomisk hantering av EU-projekt. Det 
finns åtta olika kommittéer där man kan vara delaktig tillsam-
mans med representanter från forskningsstödjande verksamhe-
ter vid andra europeiska lärosäten.
Region Örebro län är ännu inte medlem, men intresse finns 
från Grants Office och projektkontoret då vi bedömer att det 
ger goda möjligheter till både kompetensutveckling och inter-
nationalisering.



Central Sweden
Central Sweden är en ideell förening, vars medlemmar är 
Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. 
Central Sweden ska bidra till förverkligandet av medlemmarnas 
regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-
perspektiv. Kontoret är regionernas ansikte och antenn, riktat 
mot EU:s institutioner och andra europeiska regioner som 
finns representerade i Bryssel. Central Sweden gör Dalarnas, 
Gävleborgs och Örebro läns behov synliga för EU:s beslutsfat-
tare och påverkar i prioriterade och strategiska frågor för regio-
nerna. Man ger också stöd vid EU-finansiering och marknads-
för medlemsregionerna som attraktiva samarbetspartners.

För att ta tillvara nya möjligheter till utveckling för människor, 
kommuner och företag i det nya Europa måste Region Örebro 
län samarbeta. Central Sweden är därför regionernas förlängda 
arm vid EU. Central Sweden skapar goda förutsättningar för 
samarbete över gränserna och verkar för att EU ska vara en 
viktig tillväxtfaktor i det regionala utvecklingsarbetet.

Till grund för Central Swedens verksamhet ligger de priorite-
rade områden och aktiviteter som anges i de årliga beställning-
arna från medlemmarna, där beställningen från Region Örebro 
län förankras i nämnder samt beslutas av regionstyrelsen.  För 
att få ut den största möjliga nyttan av kontoret fokuseras verk-
samheten till två områden: politisk påverkan i för regioner 
viktiga frågor och projektstöd för att tillföra Region Örebro 
län resurser i form av både finansiella medel och kompetens 
för det regionala utvecklingsarbetet. Central Sweden ska också 
medverka till att det finns en hög och aktuell kunskapsnivå 
rörande EU-perspektivet på prioriterade frågor bland medlems-
regionerna.
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