
Protokoll Samråd vård och omsorg 
Dnr: H SN 1043:2-2020 

Tid :  2020-12-11, kl. 8.30-11.30 

Plats: samtliga deltagare deltar via Teams 

Ärenden: 12-24 

 

Närvarande:  
Carin Nilsson (s) Umeå kommun, ordförande 
Anna-Lena Danielsson (s) Region Västerbotten, vice ordförande  
Annika Wibrell (s) Vilhelmina kommun 
Fredrik Stenberg (s) Skellefteå kommun 
Henric Jakobsson (s) Vännäs kommun  
Inger Stenlund (v) Sorsele kommun, deltog från kl 9.00 
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 
Roland Gustafsson (kd) Storumans kommun 
Dan Oskarsson (s) Vindelns kommun, deltog från kl 8.45 
Maria Modin (s) Dorotea kommun, ersättare för Bengt Henriksson (c) 
Eva Stuge (m) Lycksele kommun  
Mona Andersson(s) ersätter Patrik Nilsson(s) som ordinarie ledamot för Robertsfors kommun  
Veronica Kerr (kd) Umeå kommun  
 

Frånvarande: 
Bengt Henriksson (c) Dorotea kommun 
Kim Bergström (v) Malå kommun  
Magnus Eriksson (s) Norsjö kommun   

Linnea Lindberg (åp) Åsele kommun  
 

Tjänstepersoner:  

Britta Edström, regional samverkanskoordinator  
Katarina Lindahl, regional samverkanskoordinator, sekreterare 
Jennie Liling Ståhl, Områdeschef Region Västerbotten, ordförande Länssamverkansgruppen 

Anita Helgesson, strateg hälsa och social välfärd 

 

12. Godkännande av föredragningslistan 

Samråd vård och omsorg beslutade att godkänna föredragningslistan med tillägg under övriga frågor: Nya 

rekommendationer för tyngdtäcken. 

13. Föregående protokoll 

Samråd vård och omsorg beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

14. Val 2021 

Samråd vård och omsorg beslutade att välja Carin Nilsson (s) till ordförande för 2021 och Anna-Lena Danielsson 

(s) till vice ordförande för 2021 
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15. HLT (Hälsa Lärande Trygghet) – halvårsuppföljning  

Informationsärende 
Föredragande: Jessika Nyström 
Informationsunderlag: Bilaga 15. Halvårsuppföljning HLT (Hälsa Lärande trygghet) 

 

Uppföljningen avser våren 2020. HLT finns i alla kommuner i Västerbotten. Bjurholm, Malå, Sorsele och 

Dorotea har startat upp nya team under våren 2020. I Skellefteå och Norsjö har en ny implementeringsplan 

tagits fram. Under pandemin har ett ökat antal barn tagits upp i HLT och antalet SIP:ar har också ökat, men 

fortfarande får majoriteten av barnen inte en SIP. Majoriteten av föräldrarna samtycker till att informationen 

om deras barn delas med HLT-teamet, men fler är önskvärt. Under hösten 2020 har det varit svårare att få 

föräldrarnas samtycke på grund av att det har varit fler digitala möten.  

Relaterat till befolkningsstatistiken, är den största andelen som finns i HLT i åldrarna 13-16 år i Västerbotten. En 

större andel av barnen som tas upp i HLT är pojkar, speciellt i de yngre åldrarna. Det är första gången 

statistiken har könsuppdelats och det är svårt att ännu dra några långtgående slutsatser om orsakerna till 

skillnaderna mellan könen. Uppföljningen av statistiken kommer att utvecklas framgent med ytterligare analys. 

Uppföljningen av HLT-arbetet kommer även att innehålla enkätundersökningar om barns och föräldrars 

delaktighet och upplevelse av HLT-processen. Så snart höstens uppföljning är klar, återkommer processledarna 

med information om denna. Det finns även statistik på kommunnivå men då som rådata, frågan är om 

statistiken kan bearbetas för att bli mer tillgänglig. Det finns utvecklingsområden, förutom nedanstående 

exempelvis att inkludera specialistnivån i HLT-processen.  

Önskvärd utveckling:  

• Alla barns rätt till samordnade insatser 
➢ Öka antalet barn som får samordnade insatser  

➢ Jämlikhet mellan könen 

➢ Tidigare insatser, tidigt i barnets ålder 

• Öka föräldrar och barns delaktighet 
 

Samråd vård och omsorg godkände informationen. 

16. Aktuella frågor 

Muntligt informationsärende 

Föredragande: Britta Edström och Ronny Lestander 

Information om inriktningen för en nära och tillgänglig vård - den nya primärvårdsreformen, som träder i kraft 

den 1 juli 2021. Riksdagen fattade beslut om reformen den 18 november 2020. Den innebär i korthet att hälso- 

och sjukvården bör ställa om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och 

sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patienten får 

en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån 

sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska 

kunna uppnås. Riksdagen riktade också en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att återkomma 

till riksdagen med ett förslag där hälsofrämjande insatser, rehabilitering och uppsökande arbete ingår i 

primärvårdens grunduppdrag. SKR har identifierat några viktiga områden för samverkan exempelvis 

läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård, att arbeta fram en gemensam plan för primärvården 

samt Min plan/patientkontrakt.  

Information om vaccinationssamordningen: En vaccinationsplan finns framtagen och kommer att publiceras 

kommande vecka. Planens rutinbeskrivningar utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vaccinationerna kommer att ske utifrån en prioritering. I arbetet med planen ingår hantering av logistik och 

material samt tydliga instruktioner kring hanteringen av vaccinet. Vaccinationerna ska utföras av sjuksköterska, 

men i vissa fall kan läkarmedverkan vara aktuellt.  

Information om läkarmedverkan: Arbete har påbörjats med ett avtalsförslag mellan kommunerna och regionen 

om läkarmedverkan i särskilt och ordinärt boende. Utifrån IVO:s tillsyn har frågan ytterligare aktualiserats. Ett 
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förslag om utökade resurser finns med i tilläggsbudget som ska tas i regionfullmäktige i februari. Det pågår 

även utvecklingsarbete i Södra Lappland och Skellefteå med digitala vårdmöten som kan kombineras med 

fysiska vårdmöten. 

Samråd vård och omsorg godkände informationen. 

17. Ärende- och beslutslogg 

Informationsärende 

Föredragande: Britta Edström och Katarina Lindahl 

Informationsunderlag: Bilaga 17. Ärende- och beslutslogg 

På föregående möte lyftes frågan om en ärende- och beslutslogg för att få en överblick över ärenden och var 

de befinner sig i handläggningen. Koordinatorerna har påbörjat sammanställningen av en ärendelogg med 

tidplan där överförda ärenden samt nya finns med. Nya ärenden ska ha en tydlig uppdragsbeskrivning, tidplan 

och kontaktperson. 

Loggen uppdateras kontinuerligt och ska regelbundet följas upp på Samråd vård och omsorgs möten. 

Samråd vård och omsorg godkände informationen. 

18. Uppföljning ledningsseminarium 

Informationsärende 

Föredragande: Britta Edström och Katarina Lindahl 

Informationsunderlag:  

Bilaga 18.1 Värdegrund och målbild 

Bilaga 18.2 Sammanfattning gruppdiskussioner ledningsseminarium 

Ledningsseminariet den 6/11 var en dag med många fina diskussioner som resulterade i en omfattande 

dokumentation. Utifrån diskussionerna har koordinatorerna bearbetat materialet. Ett arbetsmaterial för 

värdegrund och målbild är framtaget, med utgångspunkt i värdeord från ledningsseminariet. 

Samråd vård och omsorg instämde i förslaget till värdegrund och målbild. Synpunkter som framfördes var att 

värdegrund och målbild bör vara synkroniserade med God och nära vårds målbild, och därför sträcka sig till 

2030, med en utvärdering efter 5 år. Värdegrunden och målbilden måste vara hållbar över tid, oavsett politisk 

ledning. 

Gällande vilka områden som ska prioriteras i samverkan önskar Samråd vård och omsorg ytterligare beredning i 

frågan. Områden som lyftes fram under mötet var läkarmedverkan, barn och ungas psykiska hälsa, samt 

palliativ vård. Det är viktigt att finna områden där resultat av samverkan kan nås snabbt.  

Kommunerna vill utveckla formerna för att lyfta viktiga samverkansområden, såväl kortsiktiga som långsiktiga. 

Till socialnämndernas ordförandeträffar föreslås Samråd vård och omsorg som en stående punkt på 

föredragningslistan. På samma sätt föreslås att frågan kan hanteras i utbildningsnämnderna.   

Samråd vård och omsorg godkände informationen. 

19. UPH-medel  

Skriftligt informationsärende 

Informationsunderlag: Bilaga 19. Länsgemensamma UPH-medel (Uppdrag psykisk hälsa) 

Samråd vård och omsorg godkände informationen. 

20. Hjälpmedelskoordinator 

Beslutsärende 

Föredragande: Jennie Liling Ståhl 
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Informationsunderlag: Bilaga 20. Konsekvensbedömning tjänsteutrymme hjälpmedelskoordinator 

Efter att ha tagit del av utredarnas konsekvensbedömning gällande hjälpmedelskoordinatorns tjänsteutrymme, 

beslutade Länssamverkansgruppen att ändra sin rekommendation till ett tjänsteutrymme på 100%. 

Koordinatorns organisatoriska placering blir Region Västerbotten. 

Samråd vård och omsorg beslutade, i enlighet med Länssamverkansgruppens rekommendation, att en 

hjälpmedelskoordinator ska rekryteras med ett tjänsteutrymme på 100%, varav 50 % finansieras av 

kommunerna och 50% av regionen. 

Iosif Karambotis (s) yrkade att den fysiska placeringsorten för hjälpmedelskoordinatorn ska kunna vara på 

annan ort inom länet än Umeå. Samråd vård och omsorg beslutade i enlighet med yrkandet. 

21. Ärenden till Länssamverkansgruppen 

Inga ärenden. 

22. Övriga frågor    

Mötestider för samverkansgrupper och grupplistor finns tillgängliga på Regionens webbplats. Regional 

samverkan för vård och omsorg (regionvasterbotten.se) 

Muntlig information om nya rekommendationer för tyngdtäcken. Rådet för medicinsktekniska produkter (MTP) 

rekommenderar inte längre förskrivning av tyngdtäcken. En intern genomgång inom Region Västerbotten ska 

ske. Frågan återkommer på ett kommande möte. 

Samråd vård och omsorg godkände informationen. 

23. Genomgång och sammanfattning av beslut 

24. Nästa möte 

19 mars 2021 
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