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Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

Protokoll Samråd vård och omsorg 
Dnr: HSN 21-2 2022 
Datum och tid: 2022-06-03 kl. 8.00-14.30 
Plats: Teams 
Ärenden: 12-24 
 
Närvarolista, se bilaga 

12. Godkännande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. Roland Gustafsson (kd) Storumans kommun valdes till 
mötesjusterare. 

13. Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

14. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Informationsärende  
Föredragande: Dagmar Schröder och Gun Mikaelsson 
En uppföljning har gjorts av de första månaderna med den nya överenskommelsen om samverkan 
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Andelen patienter som skrivs ut samma dag som 
utskrivningsklar har ökat för psykiatrisk vård och medelvårdtiden har minskat, men har legat relativt 
stilla för somatisk vård. Synpunkten lyftes att det är få SIP som görs kontra initiativ, och patientens 
delaktighet behöver öka, något som också påtalas från patient- och brukarorganisationer. Från 
kommunalt håll lyftes att information från psykiatrin ofta är bristfällig, och att personer skrivs ut utan 
att kommunen getts möjlighet att göra nödvändiga förberedelser.  
 
Som en del i uppföljningen av patienters upplevelser har intervjuer via Webbkollen genomförts av 
fasta vårdkontakter på hälsocentraler. Uppföljningen visar att patienter och närstående behöver 
involveras tydligare och mer i planeringen inför utskrivning från slutenvård. Medarbetarnas åsikter 
visar att samverkan vid utskrivning från slutenvård i de flesta fall fungerar bra, men att utmaningar 
finns i form av ofullständigt ifyllda data om patientens behov av vård och omsorg, samt brister i 
förståelse för varandras roller och ansvar, vilket gör samverkan till ett viktigt utvecklingsområde. De 
påpekar också att fler SIP behöver göras. En synpunkt som lyftes på mötet var att biståndsbedömare 
ofta inte arbetar på helger, vilket försvårar att kunna ta hem patienter som skrivs ut på helgerna. 
Informations- och utbildningsinsatser om det nya arbetssättet genomförs löpande och det finns ett 
stort engagemang och vilja till förbättrad samverkan från verksamheterna. Det pågår mycket bra 
arbete i verksamheterna men kunskapsbehovet är stort.  
 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
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15. Uppdrag Psykisk Hälsa, UPH-medel 
Informationsärende  
Föredragande: Annelie Bygdén 
Information om projekt som beviljats länsgemensamma medel inom ramen för den statliga 
satsningen Uppdrag Psykisk Hälsa. Medlen ska stimulera utveckling av insatser för att främja psykisk 
hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och att ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig 
problematik. Medlen är fördelande inom tre områden: Insatser för personer med samsjuklighet, 
suicidprevention, och insatser för stärkt brukarmedverkan. Några exempel på projekt som tilldelats 
medel är God samverkan kring ”mångbesökare” på akuten i Umeå, Våga fråga äldre, och Peer 
support i glesbygd. En synpunkt som framkom på mötet är att brukare och patienter behöver vara 
delaktiga i högre uträckning, inte minst när det gäller SIP, och att det vore intressant med mer 
information om patient/brukarmedverkan.  
 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 

16. Hälsa Lärande Trygghet 
Informationsärende 
Föredragande: Nanna Forsgren 
Hälsa Lärande trygghet är en modell för tidiga, samordnade insatser för barn och unga. Arbetssättet 
harmoniserar väl med omställningen till Nära vård och med den nya socialtjänstlagen och är 
uppmärksammat nationellt. Resultatet för 2021 visar att HLT finns i alla kommuner i länet. Under 
året har ett omtag gjorts i Skellefteå och flera nya team har startat. Barn och föräldrars upplevelse av 
HLT mäts i en enkät, men svarsfrekvensen behöver öka. De få svar som inkommit är till övervägande 
del positiva till både processen och hjälpen. Målsättningen är att barn i hög grad ska aktualiseras i ett 
tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Totalt fler pojkar än flickor aktualiseras i HLT och fler pojkar 
aktualiseras i lägre ålder. Det saknas uppföljning av insatserna, därför går det inte att avgöra om barn 
får likvärdigt stöd utifrån sina behov oavsett kön. Under året kommer ett treårigt forskningsprojekt 
inledas i samarbete mellan Umeå universitet och FoU Socialtjänst med fokus på HLT och barns 
delaktighet i beslut som rör dem. Det finns fler områden där utveckling behöver ske, exempelvis 
säkra digitala videomöten och digitala samtycken där arbete har initierats. Samarbetsformer med 
BUP och Habiliteringen behöver utvecklas, vilket är initierat, men har inte varit möjligt att genomföra 
under våren. En synpunkt som lyftes på mötet var att HLT är ett gott exempel på god och nära vård, 
där insatser samlas utifrån barnets perspektiv. För att möjliggöra en hållbar utveckling av HLT 
behöver finansieringen tryggas långsiktigt.  
 
Samråd vård och omsorg beslutade att: 

- uppdra till Beredning barn och unga att följa upp frågan och återrapportera om utvecklingen 
av samverkan mellan BUP/ Habiliteringen och HLT.  

- uppdra till Länssamverkansgruppen att undersöka hur en långsiktig finansiering av 
processledning inom HLT kan säkerställas.  
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17. Hjälpmedelsrådet 
Informationsärende 
Föredragande: Sofia Ögren 
Hjälpmedelsstrategin, som är under revidering, omfattar individuellt förskrivna produkter som 
används i vardagen, för att individen ska kunna bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller 
självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. En arbetsgrupp med bred variation 
har tillsatts och Funktionsrätt Västerbotten utgör referensgrupp, vilket är värdefullt för att belysa 
olika perspektiv. Det är angeläget att revideringen innefattar omställningen till Nära vård för att 
åstadkomma ett värdeskapande dokument som håller över tid. God samverkan mellan kommuner 
och regionen är en förutsättning för enhetlighet och utbud av produkter, tjänster med mera. För 
personer med kognitiv svikt finns hjälpmedel, men behöver bekostas av personen själv. Upplevelsen 
finns att det tillhandahålls för få hjälpmedel till denna grupp.  
 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 

18. Fallstudier i Västerbotten 
Informationsärende 
Föredragande: Dag Norén  
Presentation av resultat och analys av de tre fallstudierna som gjort i Västerbotten för nytänkande 
styrning av den nära vården.  

Mobilt verksamhetssystem i Umeå närsjukvårdsområde  
I nuläget utgår sex olika självständiga mobila team från olika verksamheter. Målgruppen är i princip 
densamma; personer med komplexa behov som har insatser från flera aktörer. Teamen styrs av olika 
synsätt, samarbetsperspektiv och har delvis olika geografiska områden och resursförhållanden, vilket 
leder till parallella processer och ojämlika förhållanden. Ett förslag i fallstudierna är att systematiskt 
utveckla gränsöverskridande, samägda mobila team och utforma vårdlösningar i samverkan utifrån 
väldefinierade patientbehov. 
 
Styrsystem för samverkan i Skellefteå närsjukvårdsområde 
Samverkanssystemet inom Skellefteå närsjukvårdsområde är uppbyggt av tre olika nivåer; 
strategiskt, taktiskt och operativt. Arbetssättet är personcentrerat och med en problemlösande 
ansats och utgör ett gott exempel på direktsamverkan. Styrsystemet i Skellefteå är relativt unikt, 
men behöver utvecklas så att ”parhästar” finns även mellan olika nivåer i systemet. Detta skulle 
kunna leda till ett genombrott för ett ledningssystem för en gemensam nära vård, vilket är mycket 
eftersökt nationellt.  
 
Styrning och utveckling av sjukstugornas potential i Södra Lapplands närsjukvårdsområde. 
Sjukstugan kan utgöra ett nav i regional och kommunal hälso- och sjukvård i Västerbottens glesbygd. 
De unika förutsättningarna i glesbygd gör att rutiner och styrsystem som är standardiserade, snarare 
kan försvåra samverkan än att understödja. En bättre systematik behöver utvecklas i 
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sjukstugemodellen, där behov hos viktiga målgrupper kartläggs, luckorna i den nuvarande modellen 
identifieras och analys görs av vad som kan fyllas med digitala lösningar. Därefter behöver 
vårduppdrag, styrsystem, ersättningsformer och uppföljningssystem som matchar processerna 
utvecklas. Mötet ser det som angeläget att fortsätta arbetet i Västerbotten utifrån de tre 
fallstudierna. Frågan återkommer under eftermiddagens systemledningsmöte. 
 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 

19.  Ärenden till Länssamverkansgruppen 
Samråd vård och omsorg beslutade att:  
- Uppdra till Beredning barn och unga att följa upp frågan och återrapportera om utvecklingen av 
samverkan mellan BUP/ Habiliteringen och HLT.  
-Uppdra till Länssamverkansgruppen att undersöka hur en långsiktig finansiering av processledning 
inom HLT kan säkerställas.  
 

20. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

21. Genomgång och sammanfattning av beslut 

22. Nästa möte 
Fredag 14 oktober 
 

Systemledning tillsammans med Länssamverkansgruppen 

 

23. Fallstudier 
Beslutsärende 
Föredragande: Katarina Lindahl och Britta Edström 
Samtliga fallstudier gäller nytänkande styrning i omställningen till nära vård. Utveckling behöver ske 
lokalt, samtidigt som länet hålls ihop för att samlat och jämlikt möta de behov som finns. Mycket bra 
pågår, men utveckling av styrsystem och vårduppdrag kan leda till en mer personcentrerad vård och 
omsorg, ökad kvalitet och bättre resursanvändning. På mötet redogjordes för slutsatser utifrån 
fallstudierna, samt rekommendationer för fortsatt arbete i Västerbotten.  
 
På mötet fördes en dialog om den fortsatta processen i Västerbotten. Det finns stora vinster med att 
samordna mobila team från regional och kommunal verksamhet. Samägda mobila team bör 
förutsättningslöst tas fram i samverkan mellan sjukhusvård och kommunal- och regional primärvård. 
Det behövs ett gemensamt arbetssätt, samt former för uppföljning. Stöd i den fortsatta processen 
ses som nödvändigt. 
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Sjukstugemodellen är bra men behöver utvecklas vidare, men det finns gränssättande faktorer som 
påverkar hur det går att genomföra förändringar. I den digitala ringen är södra Lappland i framkant, 
det är inte den största utmaningen. Styrmodeller behöver anpassas efter glesbygdens 
förutsättningar. Dialog efterfrågas på politisk nivå lokalt mellan regionen och kommunerna. Olikheter 
behöver beaktas mellan glesbygd och stad. För att samverkan ska vara framgångsrikt behöver man få 
saker att hända genom att fortsätta hålla i den här typen av frågor. Det är viktigt att det finns stöd för 
att driva utvecklingsprocessen framåt. Fallstudierna är inte projekt utan behandlar det som redan 
pågår i ordinarie verksamheter och som behöver fortsätta utvecklas. Processtöd behövs åtminstone 
initialt och redan befintliga resurser behöver involveras. SKR har initierat ett arbete för att ta fram 
uppföljningssystem för att följa omställningen till nära vård, ta fram indikatorer för samarbete, samt 
designa en grund för lärprocess. Uppföljning är viktigt och förhoppningsvis kan SKR:s arbete vara till 
hjälp och stöd även i Västerbotten. 
 
Systemledningen beslutade att: 
- utvecklingsarbete utifrån resultatet av fallstudierna ska fortsätta i Västerbotten.  
- uppdra till koordinatorerna att undersöka möjligheten till fortsatt stöd av forskare, inklusive 
kostnader och omfattning för uppdraget. 
 

24. Färdplan Nära vård 2030 i Västerbotten 
Beslutsärende 
Föredragande: Katarina Lindahl och Britta Edström 
Färdplanen är ett strategidokument som ska visa vägen framåt för omställningen till Nära vård i 
Västerbotten och beskriver den förflyttning som behöver ske i hur vi tänker och hur vi arbetar och 
vara hållbar över tid. Den utgör en viljeinriktning och en vägledning för ledning och styrning inom 
välfärdssystemet, både för det arbete som sker i samverkan och för internt arbete inom regionen och 
kommunerna. Framtidsbilden är utgångspunkt för färdplanen och målgruppen är beslutsfattare. 
Färdplanen behöver kompletteras med konkreta handlingsplaner gemensamt och hos varje 
organisation och verksamhet. Systemledningen har fått ta del av ett förslag till färdplanen och 
diskuterade hur förankring ska ske, samt på vilken nivå beslut ska fattas hos respektive huvudman. 
Färdplanen behöver inkluderas i arbetet med ordinarie budget- och beslutsprocess hos varje 
huvudman, och önskemålet från systemledningen är att beslut sker i fullmäktige, eftersom 
färdplanen omfattar många välfärdstjänster utöver hälso- och sjukvård och kommer att innebära 
prioriteringar. Synpunkten lyftes att ett färdigt förslag till färdplan bör finnas för beslut i början av 
2023. 
 
Systemledningen beslutade att: 
- att ställa sig bakom förslaget till färdplan 
- uppdra till koordinatorerna att arbeta fram ett förslag för former och tidplan för förankring. 
 

Nästa möte 
Fredag 14 oktober 
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Bilaga: Närvarolista  

Närvarande Samråd vård och omsorg 8.30 - 12.00 
Anna-Lena Danielsson, (s) Region Västerbotten, mötesordförande  
Roland Gustafsson (kd) Storumans kommun, mötesjusterare  
Andreas Lundgren (s), Umeå kommun, ersätter Carin Nilsson 
Annika Wibrell (s) Vilhelmina kommun  
Dan Oskarsson (s) Vindelns kommun  
Eva Stuge (m) Lycksele kommun    
Fredrik Stenberg (s) Skellefteå kommun   
Inger Stenlund (v) Sorsele kommun  
Ingrid Nygren (c) Bjurholms kommun   
Iosif Karambotis (s) Skellefteå kommun  
Kerstin Sjöström (c) Nordmalings kommun   
Kjell Bäckman (v) Region Västerbotten 
Lars Bäckström (c) Region Västerbotten   
Magnus Eriksson (s) Norsjö kommun   
Maria Modin (s), Dorotea kommun, ersätter Bengt Henriksson  
Veronica Kerr (kd) Umeå kommun  
 

Tjänstepersoner    
Britta Edström, regional samverkanskoordinator    
Katarina Lindahl, regional samverkanskoordinator  
 

Närvarande Systemledning 13.00 -14.30 
Anna-Lena Danielsson, (s) Region Västerbotten, mötesordförande  
Annika Wibrell (s) Vilhelmina kommun  
Inger Stenlund (v) Sorsele kommun  
Ingrid Nygren (c) Bjurholms kommun   
Kerstin Sjöström (c) Nordmalings kommun   
Kjell Bäckman (v) Region Västerbotten 
Lars Bäckström (c) Region Västerbotten   
Roland Gustafsson (kd) Storumans kommun   
Magnus Eriksson (s) Norsjö kommun     
Dan Oskarsson (s) Vindelns kommun  
Camilla Andersson, ordförande Region Västerbotten 
Andreas Witt Nordmalings kommun 
Anna Bergström Region Västerbotten  
Christer Wilhelmsson Region Västerbotten 
Eva-Lena Johansson Åsele kommun 
Staffan Berggren Bjurholms kommun 
Jhonas Nilsson Robertsfors kommun 
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Sara Johansson Sorsele kommun 
Jim Lindberg Vindelns kommun 
Ulrica Westerlund Vännäs kommun 
Isabell Zemrén Region Västerbotten 
Gabriella Eikelboom ordf. Beredning vuxna/äldre 
Linda Larsson ordf. Beredning barn/unga  
Ejja Häman Aktell Skellefteå kommun, ersätter Katarzyna Wikström 
 

Övriga tjänstepersoner 
Britta Edström Regional samverkanskoordinator 
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator 
Gunilla Larsson Region Västerbotten, adjungerad 
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