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Protokoll Samråd vård och omsorg 
Dnr. HSN 418:4-2021 
Datum och tid: 2021-10-22 kl. 15-16 
Plats: Teams 
Ärenden: 40-41 
 
Närvarande:     
Carin Nilsson (s) Umeå kommun, ordförande    
Anna-Lena Danielsson (s) Region Västerbotten, tillika justerare  
Annika Wibrell (s) Vilhelmina kommun   
Bengt Henriksson (s) Dorotea kommun   
Dan Oskarsson (s) Vindelns kommun   
Eva Stuge (m) Lycksele kommun     
Fredrik Stenberg (s) Skellefteå kommun    
Ingrid Nygren (c) Bjurholms kommun    
Inger Stenlund (v) Sorsele 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      
Veronica Kerr (kd) Umeå kommun  
  
Frånvarande:    
Henric Jakobsson (s) Vännäs kommun     
Kim Bergström (v) Malå kommun    
Linnea Lindberg (åp) Åsele kommun     
Mona Andersson (s) Robertsfors kommun   
Roland Gustafsson (kd) Storumans kommun    
 
40. Godkännande av dagordningen och upprop 
  
41. Överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Bilaga 41. Förslag till överenskommelse mellan Region Västerbotten och kommunerna i 
Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård   
Bilaga 41.1. Underlag till information och beslut gällande överenskommelse mellan Region 
Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård  
Bilaga 41.2. Nuvarande politisk överenskommelse. VLL 2343_2-2017 
 
Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 
januari 2018 och tillämpades i Västerbotten från och med den 3 april 2018.  Ett nytt arbetssätt att 
hantera betalningsansvar i Västerbotten tagits fram på uppdrag av Länssamverkansgruppen. 
Målbilden för utskrivningsprocessen är att stärka den enskildes rätt till trygg och effektiv utskrivning, 
att arbetet ska vara tillitsskapande och utgå från den enskildes behov och förutsättningar. Den 
enskilde ska med behovsanpassade insatser få möjlighet att leva självständigt under trygga 
förhållanden och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet. 
Länssamverkansgruppen rekommenderar Samråd vård och omsorg att besluta att ny 
betalningsansvarsmodell ska tillämpas i Västerbotten.  
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Utifrån förändrad betalningsansvarsmodell har ett reviderat förslag av politisk överenskommelse 
mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård tagits fram. Detaljfrågor kring ansvarsfördelning mellan parterna samt 
definitioner av termer och begrepp i utskrivningsprocessen hänvisas till länsrutinen. Termer och 
begrepp utgår från gällande lagstiftning och Socialstyrelsens termbank.  
 
På Samråd vård och omsorgs möte den 15 oktober presenterades en sammanställning av 
slutrapportens olika delar samt en beskrivning av arbetsprocessen, som varit omfattande med många 
involverade. Det är angeläget att överenskommelsen träder i kraft vid årsskiftet, vilket förutsätter en 
skyndsam hantering hos varje huvudman. 
 
Samråd vård och omsorg beslutade att protokollet justeras omedelbart. 
 
Samråd vård och omsorg beslutade att rekommendera hälso- och sjukvårdsnämnden i Region 
Västerbotten och socialnämnderna i länets 15 kommuner att fastställa: 
 

- att nytt arbetssätt för betalningsansvar införs, enligt modell 4, vilket innebär att inget 
betalningsansvar utfaller om en kommun tar hem alla patienter i snitt inom tre dagar under 
en månad från att sluten hälso- och sjukvård har skickat ett meddelande om utskrivningsklar. 
 

- att den reviderade överenskommelsen mellan Region Västerbotten och kommunerna i 
Västerbottens län om samverkan vid utskrivning sluten hälso- och sjukvård gäller. 

 
- att den reviderade överenskommelsen ersätter den tidigare överenskommelsen mellan 

Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbottens län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017-11-10 VLL 2343_2–2017).  
 

- att den reviderade överenskommelsen träder i kraft från och med den 1 januari 2022. 
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: Anna Katarina Lindahl
TITEL, ORGANISATION: sekreterare, Samråd vård och omsorg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _08bd03315a23891f52193b6663877d8b89
DATUM & TID: 2021-10-25 13:12:48 +02:00

NAMN: ANNA-LENA DANIELSSON
TITEL, ORGANISATION: justerare, Samråd vård och omsorg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _058066c9b3c3019a207ca819828a12e5fc
DATUM & TID: 2021-10-25 13:16:43 +02:00

NAMN: CARIN NILSSON
TITEL, ORGANISATION: ordförande, Samråd vård och omsorg
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09b92033bf8495f61cf5327d3c83f85bcb
DATUM & TID: 2021-10-25 21:01:11 +02:00
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