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Byte av namn från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 
till ett namn som bättre speglar medlemsregioner 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av regiondirektörerna gjorde sjukvårdsregionens 
kommunikationsdirektörer en utredning om sjukvårdsregionen behöver byta 
namn, samt att även ge förslag till nytt namn om behovet finns. Utredningen 
bifogas. Under remissförfarande med arbetsutskottet och regiondirektörerna 
framgick att tillägg önskades. Regiondirektörsgruppen beslutade 5 
december att de föredrar namnet Sjukvårdsregion Mellansverige, samt att 
utredningen ska kompletteras med namn på engelska.  
 
Nuvarande namn kan verka exkluderande för personer i de regioner som 
inte återfinns i namnet. Grunden till namnet, som bygger på de två 
universitetssjukhusen, kan upplevas som förlegad då samverkan sker på 
många olika håll i sjukvårdsregionen, precis som forskning.  
 
Namnet används nu i fler sammanhang och texter än tidigare, det behöver 
därför vara likvärdigt de övriga sjukvårdsregionerna i Sverige då de ofta 
beskrivs tillsammans. Namnet behöver vara enkelt att kommunicera både i 
tal och skrift, samt vara begripligt i sitt sammanhang. Som den 
sjukvårdsregion med flest medlemsregioner är det en utmaning med ett 
namn som dels är ett paraply för samverkan, dels lyfter fram de enskilda 
regionernas roll. Nuvarande namn uppfyller inte kraven ovan.  
 
Fördelarna med att byta namn överväger nackdelarna. Nuvarande namn 
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion leder till otydlighet kring vilken region och 
regional nivå som åsyftas.  
 
Ett förslag på ordbild med föreslaget namn bifogas i ett bildspel. Denna 
ordbild är tänkt att användas i främst interna dokument. 
 
Den engelska motsvarigheten till föreslaget namn, Healthcare region Mid 
Sweden, följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer kring 
beteckning av sjukvårdsregion. Från 1 januari har ett namnbyte skett i 
Hälso- och sjukvårdsförordning 2017:80. Rikets indelning i tidigare 
regioner benämns nu samverkansregioner för hälso- och sjukvård. Alla fem 
övriga sjukvårdsregioner behåller sjukvårdsregion i sina namn. 
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Ett namnbyte innebär inga stora kostnader då sjukvårdsregionen inte är ett 
varumärke och hanteras främst av personer med uppdrag inom befintliga 
samarbeten. Mallar och riktlinjer behöver förstås justeras så att 
korrespondens, presentationer och beslutsunderlag får en tydlig avsändare.  
 
Domännamnet www.sjukvårdsregionmellan.se är ledigt. 
 
Bilagor 

Bilaga – Bildspel med förslag på ordbild med nya namnförslaget 
Bilaga – Tidigare utredning och förslag på namn från kommunikationsdirektörerna 



Förslag namnbyte
Från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion till 

Sjukvårdsregion Mellansverige



• Namnet speglar bättre de sju regionerna
• Likvärdigt med övriga sjukvårdsregioner
• Namnet tydliggör regional nivå
• Tydlig ordbild förenklar kommunikation
• Healthcare region Mid Sweden

www.sjukvårdsregionmellan.se
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Kommunikationsdirektörsgruppen 

 

 
 
Namnförslag sjukvårdsregion 
 
Kommunikationsdirektörsgruppen har fått i uppdrag att utreda om sjukvårdsregionen behöver 
byta namn, samt att även ge förslag till nytt namn om behovet finns. 
 
Då samtliga organisationer i sjukvårdsregionen nu har bildat region har det uppenbarat sig att 
det nuvarande namnet, Uppsala- Örebro sjukvårdsregion, leder till otydlighet kring vilken 
region och regional nivå som åsyftas.  
 
Den sjukvårdsregionala nivån har fått en ny roll i det gemensamma nationella systemet för 
kunskapsstyrning. Utifrån det finner kommunikationsdirektörerna ett behov av att se över 
namnet för att tydliggöra de olika regionala organisationerna.  
 
De övriga sjukvårdsregionerna har följande namn: 
 
Norra sjukvårdsregionförbundet (Region Norrbotten Norrbottens län, Region Jämtland 
Härjedalen Region Västerbotten och Region Västernorrland) 
 
Stockholm-Gotland sjukvårdsregion (Region Stockholm och Region Gotland) 
 
Sydöstra sjukvårdsregionen (Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region 
Kalmar län) 
 
Västra sjukvårdsregionen (Västra Götalandsregionen och halva Region Halland) 
 
Södra sjukvårdsregionen ( Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Skåne och halva 
Region Halland) 
 
Förslag 
 
Samtliga förslag börjar med Sjukvårdsregion + xxx  för att förtydliga vilken regional nivå och 
organisation det handlar om. 
 
 

1. Sjukvårdsregion Mellansverige 
 
Fördelar: Mer rättvisande bild av geografiskt läge 
Nackdel: Signalerar inte handlingskraft, förknippas som ”lagom”, inte ett vedertaget begrepp 
utifrån andra organisatoriska regionbenämningar.  
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Kommunikationsdirektörsgruppen 

 

 
2. Sjukvårdsregion Svealand 
 

Fördelar: Mer rättvisande bild av geografiskt läge samt välbekant utifrån diskussionen om att 
bilda storregion. 
Nackdelar: Kan leda tanken fel utifrån tidigare diskussioner om bildandet av storregion samt 
inte en rättvisande bild av det geografiska läget. Svealand är den mellersta av Sveriges tre 
landsdelar, och består av landskapen Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland och 
Västmanland. Till exempel omfattas Stockholm av denna definition.  

 
3. Sjukvårdsregion Mitt 

 
Fördelar: Nio statliga myndigheter har liknande benämning men olika länsindelningar utifrån 
vad som ingår i region Mitt; Polisen, Militären, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, 
Fortifikationsverket, Kriminalvården, Migrationsverket, Skatteverket, Trafikverket 
 
Nackdelar: Kan leda tanken fel om det geografiska läget då tex Mittuniversitetet finns i 
Sundsvall. Dock så har ingen av de statliga myndigheterna som använder region Mitt som 
namn med Västernorrland i denna region utan länet placeras i norra regionen.  
 
 
Kostnader för namnbyte 
 
Den sjukvårdsregionala nivå är en samverkan mellan de olika regionerna och inte en nivå som 
direkt fattar beslut som berör invånarna i respektive region. Utifrån det är målgruppen för 
kommunikation kring den sjukvårdsregionala nivån främst de som innehar uppdrag inom 
sjukvårdsregionen samt de intressenter som vi samverkar med på nationell och regional nivå. 
Sjukvårdsregionen är inte ett varumärke men behöver mallar och riktlinjer för hur 
korrespondens, presentationer och beslutsunderlag ska utformas så att avsändaren blir tydlig.  
 
Nuvarande kommunikationskanal är webbplatsen där namnet behöver ändras samt att ändra 
domännamn.  Dessa kostnader är ringa och kan hanteras inom befintlig 
kommunikationsverksamhet.  
 
Samtliga domänadresser finns lediga. Kostnaden är 150 kr/år. 
 
www.sjukvardsregionmitt.se 
www.sjukvardsregionmellersta.se 
www.sjukvardsregionsvealand.se  
 
 

http://www.sjukvardsregionmitt.se/
http://www.sjukvardsregionmellersta.se/
http://www.sjukvardsregionsvealand.se/
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