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Protokoll Samråd vård och omsorg 
HSN 418:5-2021 

Datum och tid:  2021-12-17 kl. 09.00 -12.00 

Plats:  Teams 

Ärenden : 42-51 

 

Närvarande:    

Carin Nilsson (s) Umeå kommun, ordförande   
Kenneth Andersson (s), ersättare för Anna-Lena Danielsson, tillika justerare 
Annika Wibrell (s) Vilhelmina kommun  
Bengt Henriksson (s) Dorotea kommun  
Dan Oskarsson (s) Vindelns kommun  
Eva Stuge (m) Lycksele kommun    
Henric Jakobsson (s) Vännäs kommun  
Ingrid Nygren (c) Bjurholms kommun   
Kerstin Sjöström (c) Nordmalings kommun   
Lars Bäckström (c) Region Västerbotten   
Magnus Eriksson (s) Norsjö kommun     
Mona Andersson (s) Robertsfors kommun  
Roland Gustafsson (kd) Storumans kommun   
Veronica Kerr (kd) Umeå kommun 
 

Frånvarande:   

Iosif Karambotis (s) Skellefteå kommun  
Anna-Lena Danielsson (s) Region Västerbotten 
Fredrik Stenberg (s) Skellefteå kommun   
Inger Stenlund (v) Sorsele kommun  
Kim Bergström (v) Malå kommun   
Kjell Bäckman (v) Region Västerbotten   
Linnéa Lindberg (åp) Åsele kommun    
 

Tjänstepersoner:    

Britta Edström, regional samverkanskoordinator    
Katarina Lindahl, regional samverkanskoordinator  
 
42. Godkännande av föredragningslistan och upprop  

Föredragningslistan godkändes. 
 
43. Föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
44. Uppföljning beslut hos respektive huvudman  

Muntligt informationsärende 
Föredragande: Britta Edström och Katarina Lindahl 
  
- Avtal om läkarmedverkan 
- Systemledning och framtidsbild 
- Överenskommelse om samverkan vid utskrivning 
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Samtliga huvudmän har fattat beslut att fastställa avtal för läkarmedverkan, systemledning och 
framtidsbild och överenskommelse om samverkan vid utskrivning. 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 
45. Aktuellt i samverkan 

Muntligt informationsärende 
Föredragande: Britta Edström och Katarina Lindahl 
-  Uppföljning ledningsseminariet 
Synpunkter som framkom i utvärderingen var att dagen var inspirerande med ett brett och varierat 
program. Det upplevdes positivt med flera korta föreläsningar och att få ta del av olika berättelser. 
En annan positiv sak som lyftes var att det fanns många olika kompetenser hos deltagarna. 
Utvecklingsområden som lyftes var mer fokus på folkhälsa och förebyggande, fler lärande exempel 
och fler röster som får komma till tals, större representation av förtroendevalda och mer fokus på 
”hur:et”. 
 
- Information om vad som pågår i samverkan och dialog om arbetet i samverkan framåt 
En översiktlig information gav som steg som tagits på vägen hittills, exempel nya strukturer för 
samverkan och en gemensam systemledning och framtidsbild, samt utbildningar och stöd i 
omställningsarbetet. Flera viktiga aktiviteter pågår för omställningens kommande steg, exempelvis 
håller en färdplan på att tas fram. Viktiga aspekter i den nära vården är personcentrering och 
kontinuitet och en viktig del för att säkerställa detta är implementering av de handlingsplaner som 
tagits fram för fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och patientkontrakt.  En processgrupp tillsatts för 
arbetet med implementering av patientkontrakt. Under året har flera viktiga länsövergripande 
överenskommelser beslutats, vilka träder i kraft i början av det nya året. Framåt finns många steg att 
ta. En viktig del för den fortsatta resan är analys och uppföljning där det finns ett behov av en 
sammansatt analysfunktion. Ett annat viktigt utvecklingsområde är digitalisering. Samråd vård och 
omsorg lyfter samverkan med invånaren som prioriterat.  
 
På mötet fördes en diskussion om viktiga områden att samverka kring framåt. Områden som lyftes 
var samverkan kring kompetensförsörjning samt arbetssätt för när personer får insatser från flera 
huvudmän. Ett annat prioriterat område är samverkan med brukarorganisationer och civilsamhället, 
då individens och anhörigas perspektiv är centralt i den nära vården och synpunkten lyftes att 
samverkan med fördel bör inledas i de forum som redan finns etablerade. Hälsokontroller för olika 
åldersgrupper lyftes som ytterligare ett område att samverka kring så att fler målgrupper kan ta del 
av ett liknande förebyggande arbetssätt. 
 
Samråd vård och omsorg gavs information om ärenden som pågår. Ärendelogg finns i Teams. 
 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 
46. Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom  

Muntligt informationsärende 
Föredragande: Ulla Åkerström och Helena Olsson Ruzin, Umeå kommun 
En kartläggning är gjord i Umeå kommun utifrån ett standardiserat insatsförlopp vid 
demenssjukdom. Fokus har legat på samverkan mellan kommunen och regionen inom ordinärt och 
särskilt boende och förbättringsområden har identifierats och i viss mån påbörjats, exempelvis har en 
samordnande funktion tillsatts. 
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Samordnad Individuell Plan (SIP) är ett verktyg vid samverkan mellan 
kommun och region och bör vid demenssjukdom upprättas i ett tidigt 
skede då personen lättare kan uttrycka sin vilja. Vissa avböjer stöd 
och insatser, vilket är ett hinder och ett etiskt dilemma. BPSD-
registret (Beteendemässiga och psykiska symptom vid 
demenssjukdom) används i kommunens alla vård- och 
omsorgsboenden. Ett arbete är inlett med att använda verktyget i ett 
tidigare skede för att optimera stödet och förebygga kommande 
svårigheter. 
 
Statliga stimulansmedel har avsatts för att ge insatser till personer 
med demenssjukdom och deras anhöriga med syftet att de ska få 
tidiga och samordnade insatser, utveckla samarbetsformer och 
arbetssätt.  
 
Samråd vård och omsorg lyfte önskemål lyftes om att utreda möjligheten att kunna registrera SIP 
kopplade till demenssjukdom i PRATOR. PRATOR är på väg att fasas ut, men frågan bör skickas med i 
det nya vårdinformationssystemet. 
 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 
47. Systemledning tillsammans med Länssamverkansgruppen 

Muntligt informationsärende 
Föredragande: Jon Rognes, Hans Wiberg och Dag Norén 
- Leading Health Care summerar sitt arbete.  
 
Viktiga områden för att omställningsarbetet ska vara framgångsrikt har identifierats i det arbete som 
LHC har gjort tillsammans med systemledningen i Västerbotten. Några av dessa områden är att det 
behöver finnas en klar målbild och strategi, att fler kompetenser behöver involveras, att rätt saker 
ska utvärderas och mätas och att lösningar och stöd anpassas för att omställningen ska leda i önskad 
riktning. Verksamheterna måste ges förutsättningar och utrymme för att kunna sätta fokus på 
förbättringsarbeten. Den nivå där resultat märks på riktigt är den som är närmast patienten, men alla 
de andra nivåerna behövs för att möjliggöra en förändring på den verksamhetsnära nivån. Alla nivåer 
i systemet behöver samspela och understödja varandra.  
 
Strategiska områden som behöver utvecklas är: 

• att upprätta en analysenhet för beräkningar och uppföljning 

• IT-stöd med tydlig koppling till nya sätt att arbeta som är kompatibla mellan olika system  

• forum för verksamhetsutveckling  

• stöd vid behov/ önskemål från Länssamverkansgruppen 
 
Enligt förslag från LHC bör en analysenhet bestå av informations/ dataexpert, controllers, 
verksamhetskunnig senior person för konsekvensbedömning, samt jurist. En fråga som lyftes på 
mötet var hur IT-samordning kan ske mellan 16 olika huvudmän. Dialog mellan bör föras internt inom 
Region Västerbotten och mellan Regional utveckling, som samordnar kommunernas IT-strategier och 
E-hälsa inom Hälso- och sjukvården. 
 
En synpunkt som lyftes på mötet var att det är viktigt med en flexibel organisering som fungerar för 
de skilda förutsättningar som finns inom olika verksamheter i länet. Det är viktigt att komma i 
görande och att ha mod att göra rätt saker. I nuläget är det lite svårt att överblicka hur förankring av 
det strategiska arbetet i linjeorganisationerna ska gå till. Tydliga kopplingar behöver finnas till 
regionledning och kommunledningar för att beslut i samverkan ska leda till förändring.  
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I uppföljning för att stödja omställningen till nära vård behöver fokus skiftas från insatseffektivitet till 
fokus på systemaktivitet. Merparten av de indikatorer som finns idag mäter ofta slutresultat, inte 
processresultat. Med nya vårdlösningar i samverkan kan trygghet och vårdkvalitet öka och 
kontinuitet skapas, samtidigt som vårdinsatserna och kostnaderna minskar. För att utveckla väl 
matchande vårdlösningar behöver indikatorer matcha såväl kvalitativa som kvantitativa förhållanden 
för olika delgrupper inom målgruppen. Indikatorerna behöver ge vägledning till: 

 Vilka arbetssätt säkrar en gemensam behovsbild? 
 Vad bygger äkta teamsamverkan? 
 Hur etableras direkta kontaktvägar 
 Hur etableras god vårdplanering? 
 Hur säkras proaktivitet i samverkan? 

 
Det måste finnas forum där indikatorerna kan nyttjas och bearbetas mellan aktörerna inom en 
vårdlösning. Redan idag finns all information som behövs och i grunden kunskaperna för att utveckla 
de nödvändiga indikatorerna för omställningen. 
 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 
48. Omställning till nära vård  

- Layout Framtidsbild Nära vård 2030 
Beslutsärende 
Bilaga 48. Layout Framtidsbild Nära vård 2030 
Föredragande: Britta Edström och Katarina Lindahl 
Gemensam värdegrund och mål  
 
Framtidsbilden har fått en ny layout med hjälp av en byrå. Den speglar Västerbottens län med 
glesbygd, mindre ort och större stad, samt med västerbottningen i centrum. Den ska styra riktningen 
för samverkan och utgå från ett hälsofrämjande, förebyggande och personcentrerat förhållningssätt. 
Den är framtagen för och i samverkan och det har varit en lång process och en utmaning att illustrera 
16 likvärdiga huvudmän. Materialet ska kunna användas som en mall till presentationer och 
dokument, på webben och i andra sammanhang. Upplägget är flexibelt, så det går att använda allt 
från alla bilder till enskilda delar, till exempel illustrationen i mitten eller landskapsbilden. Synpunkter 
har inkommit att figuren i mitten bör vara mer androgyn, vilket kommer att justeras. 
 
Samråd vård och omsorg beslutade att godkänna layout för Framtidsbild Nära vård 2030. 
 
-Färdplan Nära vård 2030 
Muntligt informationsärende 
Föredragande: Britta Edström och Katarina Lindahl 
 

Den färdplan som är under framtagande ska bottna i framtidsbilden och utgöra en ram för vägen 
fram mot 2030. Den kommer att utformas på ett övergripande plan och kommer 
att innehålla exempelvis en beskrivning om omställningen till nära vård, varför, strategier, samt hur 
uppföljning ska ske. Andra dokument kan dockas i, exempelvis handlingsplanen för patientkontakt, 
fast läkarkontakt och fast vårdkontakt. En synpunkt som lyftes på mötet var att planen behöver utgå 
från det hälsofrämjande perspektivet, vilket också bör vara en tydlig strategi.   
 
En fråga som lyfte under mötet var hur samverkan med invånaren kan utvecklas och säkerställas. 
Mötet ansåg att det är viktigt att dialog och samverkan sker med de som är mottagare av välfärdens 
tjänster. Som tidigare nämnts finns upprättade forum som kan användas för dialog, exempelvis med 
funktionshinderrörelsen och pensionärsföreningarna. Det är svårt att nå ut med information till 
befolkningen på en övergripande nivå, utan lokala kanaler behöver nyttjas. Ett arbete är påbörjat 
med en länsövergripande kommunikationsplan, där informationsmaterial är en del. 
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Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 
49. Övriga frågor 

Inbjudan utbildning om Mänskliga Rättigheter; Att leda och styra för ett jämlikt Västerbotten 
kommer under våren 2022. Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 
50. Ärenden till Länssamverkansgruppen  

Inga 
 
51. Genomgång och sammanfattning av beslut  

52. Nästa möte 

Fredag 18 mars 
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