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Protokoll Länssamverkansgruppen 
Datum och tid: 20220916 
Plats: Teams 
Ärenden: 24-36 
Närvarande 
Camilla Andersson, ordförande  Region Västerbotten 
Pernilla Henriksson, v. ordf.  Umeå kommun, del av mötet 
Staffan Berggren  Bjurholms kommun 
Gaby Bisping   Dorotea kommun 
Pernilla Ahlström  Lycksele kommun, del av mötet 
John Olsson   Malå kommun 
Andreas Witt   Nordmalings kommun 
Eva Bergström   Norsjö kommun 
Jhonas Nilsson  Robertsfors kommun 
Katarzyna Wikström  Skellefteå kommun 
Anna Kroik   Storumans kommun 
Jan Lindberg   Vilhelmina kommun 
Jim Lindberg   Vindelns kommun 
Ulrica Westerlund  Vännäs kommun 
Eva-Lena Johansson  Åsele kommun 
Anna Bergström  Region Västerbotten 
Anna-Maria Stenlund   Region Västerbotten 
Christer Wilhelmsson   Region Västerbotten 
Isabell Zemrén   Region Västerbotten 
Linda Larsson    ordf. Beredning barn/unga, justerare 
Björn Hammar  v. ordf. Beredning vuxna/äldre  
Frånvarande 
Sara Johansson  Sorsele kommun 
Ana-Maria Deliv  Skellefteå kommun 
Karolina Lundqvist  Umeå kommun 
Karin Åberg   ordf. Hjälpmedelsrådet 
Gabriella Eikelboom  ordf. Beredning vuxna/äldre 
Brita Winsa    Region Västerbotten 
Adjungerade  
Monica Wahlström   FoU Socialtjänst 
Gunilla Larsson  Region Västerbotten 
Övriga tjänstepersoner 
Britta Edström   Regional samverkanskoordinator 
Katarina Lindahl   Regional samverkanskoordinator 
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 24. Godkännande av dagordning  
Upprop  
 

25. Föregående protokoll 
Informationsärende  
Muntlig nulägesuppdatering om kartläggningen av om behov och problem vid videomöten mellan 
huvudmän. Det gäller frågor inom vård, omsorg, socialtjänst och skola/ elevhälsa där flera aktörer 
behöver mötas och samverka, och där ofta känsliga personuppgifter behandlas. Videomöten 
fungerar oftast bra inom enskilda organisationer men det finns många svårigheter när flera 
verksamheter/ myndigheter deltar. Några problem är driftsäkerhet, handhavandefel, brandväggar 
och otillräcklig support. Det största problemet är dock att olika huvudmän har olika definitioner och 
kriterier för vad som kännetecknar ett säkert system, vilket gör att det inte finns någon plattform att 
mötas på i videomöten. Det får konsekvenser både för individer och verksamheter. Regionalt finns 
inget sammanhållet nätverk mellan regionen och kommunerna som hanterar denna typ av frågor.  
 
Länssamverkansgruppen anser att nationella lösningar i första hand är att föredra, och uppdrog till 
koordinatorerna att kontakta Inera för information om hur frågan hanteras nationellt. Eventuellt kan 
representanter från Inera bjudas in till ett kommande möte.  
 

26. Formaliabeslut 
Beslutsärende 
Deltagare i beredningarna 
Länssamverkansgruppen beslutade att godkänna sammansättningen i beredningarna enligt bifogad 
uppställning. 
Formalia av beslut tagna via mail: 
- UPH-medel (juni 2022) Ansökan 16. Psykisk Hälsa Lycksele (PHL), Ansökan 17. Regional etablering av 
Suicide Zero i Västerbottens län 
- att funktionen hjälpmedelskoordinator ska utvärderas i samtidigt som utvärderingen av 
samverkansstrukturen i övrigt (juni 2022) 
- fortsatt forskningssamarbete med Governo (augusti 2022) 
 

27. Samverkan och nytänkande styrning för omställning till Nära vård 
Beslutsärende 
Uppföljning av regional samverkansstruktur i Västerbotten 
Föredragande: Anna Bergström  
Den nuvarande samverkansstrukturen trädde i kraft den 1 sep 2020. I överenskommelsen framgår 
att strukturen ska följas upp efter tre år, då uppföljning av samverkan tidigare varit en brist. 
Länssamverkansgruppen beslutade via mail i juni 2022, att funktionen hjälpmedelskoordinator ska 
utvärderas i samtidigt som utvärderingen av samverkansstrukturen i övrigt. Uppföljningen föreslås 
utgå ifrån överenskommelsen om den regionala samverkansstrukturen, där effektmål och 
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uppföljningsparametrar redan framgår, men bör också belysa hur samverkan fungerar för samtliga 
målgrupper, samt om sammansättningen i grupperna är ändamålsenlig. Förutom den beslutade 
samverkansstrukturen finns sedan 2020/2021 en organisation för nära vård som även inkluderar 
systematisk samverkan på olika nivåer mellan huvudmännen. För att få en samlad bild av samverkan, 
bör denna ingå i uppföljningen. Synpunkten lyftes på mötet att det är viktigt att lyfta fram och 
betona vilken effekt samverkansstrukturen har för de vi är till för, invånarna. Formerna för 
uppföljningen stäms av med AU i oktober, och slutgiltigt förslag presenteras på mötet i november.  
 
Länssamverkansgruppen beslutade:  
- att genomföra en uppföljning av samverkansstrukturen under våren 2023 med avrapportering i 
maj. 
- att anlita en extern utredare för uppdraget 
- att uppdra till chef för Beställarenheten att ta fram förslag på utredare för uppdraget, 
kostnadskalkyl och förslag på hur huvudmännen förväntas dela på kostnaden.   
- att uppdra till arbetsutskottet att besluta om utredare och kostnader 
- att preciserade former för uppföljningen presenteras för Länssamverkansgruppen i november. 
 
Fortsatt samarbete med Governo 
Föredragande: Katarina Lindahl och Britta Edström 
Systemledningen har fattat beslut om fortsatt forskningssamarbete med Governo, utifrån resultatet 
av de fallstudier som genomförts i Västerbotten under 2021. På mötet ges en sammanfattning av 
höstens planering. Ett första uppstartsmöte har hållits med strateger, koordinatorer och samordnare, 
och uppstartsmöten med nyckelpersoner inom varje länsdels styrgrupp planeras inom kort. Så långt 
det är möjligt kommer befintliga forum användas, dock kan ytterligare funktioner behöva kopplas på. 
Det parallella utvecklingsarbetet i de tre länsdelarna kommer att stödjas av länsövergripande 
samordning, samt konsultstöd från Governo bestående av ett team med tre seniora personer med en 
omfattning av totalt 125% av en heltid.  
 
Västerbotten kommer dessutom, som ett av tre län, att ingå i framtagandet av ett ramverk för 
uppföljning som är ett samarbete mellan SKR och Governo.  Arbetet utgår från Södra Lappland, men 
kommer att gagna hela Västerbotten. Frågan om gemensamma resurser, styrning och ekonomi blir 
alltmer påtaglig ju mer samverkan som sker. Den frågan kommer sannolikt att behandlas både i 
arbetet med Governo och i den uppföljning av samverkan som ska göras.  
 

28. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Beslutsärende 
Föredragande: Britta Edström och Katarina Lindahl 
Skriftlig information gällande sommarens statistik skickas ut efter mötet.  Erfarenheterna hittills av 
tillämpningen av nya arbetssättet med betalningsansvar och hur processen fungerat är goda och 
utvecklingen av processerna för samverkan vid utskrivning och samordnad individuell plan går i rätt 
riktning. Följsamheten till målbild har under de 4 månaderna förbättrats kontinuerligt. För fortsatt 

Comfact Signature Referensnummer: 49314SE



Regional samverkan 

 

Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

positiv utvecklig, kontinuerlig uppföljning av följsamhet och fortsatt utveckling mot lika vård för 
västerbottningen behövs fortsatt processledning och fortsatt arbete i den regionala 
partssammansatta gruppen. På föregående möte lyftes frågan om att justera datum för 
slutrapporten till februari 2023, så att den kan omfatta helåret 2022. Synpunkten lyftes på mötet att 
det nya arbetssättet har medfört ett lugn i arbetsprocesserna kring samverkan vid utskrivning och 
stärkt känslan av att alla gör sitt bästa. En annan synpunkt var att omfattningen av 
processledaruppdraget behöver diskuteras och innehållet i uppdraget förtydligas.  
 
Muntlig återkoppling gavs gällande frågan om utveckling av PowerBI för statistikuttag ur PRATOR. 
Utveckling i PRATOR sker inte längre då systemet ska avvecklas, men en grupp inom regionen 
undersöker möjligheten till andra lösningar som kan minimera manuell handpåläggning.  
 
Länssamverkansgruppen beslutade: 
- att justera datum för slutrapporten till februari 2023 så att statistik och uppföljning omfattar 
helåret 2022.  
- att fortsatt förvaltningsstöd behövs och att utse två processledare, en från vardera huvudman.  
 

29. Sammanhållen informationsöverföring förstudie 
Skriftlig information om den förstudie som ska påbörjas under hösten 2022 gällande sammanhållen 
informationsöverföring och införande av COSMIC Link som ska ersätta Prator. Under våren 2022 
har Länssamverkansgruppen uppmärksammat behovet av utveckling av samarbetet mellan 
regionen och kommunerna vad gäller sjukvårdsinsatser i hemmet för invånarna. Utöver detta kom 
också Beredning vuxna och äldre med ett liknande förslag att tillsätta en arbetsgrupp för att se över 
möjligheter med sammanhållen journalföring. Regionens HIM-gruppering med hälso- och 
sjukvårdsdirektören, områdeschefer och strateger beslutade att sammanföra dessa tre initiativ till 
att ingå i uppdraget för en förstudie som nu startat under augusti 2022. Synpunkten lyftes på mötet 
att det är viktigt att förstudien omfattar den nya lagstiftningen för sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation som träder i kraft den 1 januari 2023. 

 

30.  Beredning vuxna och äldre 
Beslutsärende 
Föredragande: Björn Hammar 
Skriftlig information om nytt vårdprogram vid kognitiv svikt/demenssjukdomar, samt ny 
överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning) och nödvändig 
tandvård. Revisionsundersökningar görs inte längre i tandvården, och den uppsökande verksamheten 
är ofta enda sättet att nå vissa prioriterade grupper som har ett stort behov av tandvård. 
 
Information gavs om den diskussion Beredning vuxna och äldre fört kring utmaningen med 
kompetensförsörjning. Bristen på personal är redan påtaglig och kommer att förvärras under de 
kommande åren. Kompetens behöver byggas för västerbottningens bästa. Kompetensförsörjning och 
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gemensamma kompetensutvecklingsplaner är mycket angelägna saker att samverka kring i stället för 
att konkurrera om arbetskraft. Därför har Beredning vuxna och äldre initierat en risk- och 
konsekvensanalys som kan utmynna i en gemensam handlingsplan eller liknande. 
 
Dialog fördes kring frågan som är stor, komplex och angelägen. Prioriteringar kommer att behöva 
göras än mer framgent, inte minst under somrarna. Kompletterande lösningar, exempelvis med 
digitaliseringens hjälp, blir allt viktigare för att klara välfärden. Regionen och kommunerna, samt 
kommunerna sinsemellan, bör försöka göra gemensam sak i stället för att konkurrera om 
arbetskraften. Region Västerbotten har infört en beredning som ska jobba med 
kompetensförsörjningsfrågor, och en kompetensförsörjningsstrategi håller på att tas fram. Det är 
viktigt att samverkansperspektivet lyfts in dessa forum, samt andra forum där kompetensförsörjning 
diskuteras.  
 
Länssamverkansgruppen beslutade: 
- att fastställa Vårdprogram vid kognitiv svikt/demenssjukdomar, samt att det tidigare 
vårdprogrammet upphör att gälla då det reviderade träder i kraft 20220916. 
- att vårdprogrammet gäller till 20241231, då uppföljning ska ske och beslut tas om eventuell 
revidering eller förlängning.  
- att fastställa Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning) 
och nödvändig tandvård, samt att den tidigare överenskommelsen upphör att gälla då den 
reviderade träder i kraft 20220916.  
- att överenskommelsen gäller till 20241231, då uppföljning ska ske och beslut tas om eventuell 
revidering eller förlängning.  
- att uppdra Beredning vuxna och äldre att göra en risk- och konsekvensanalys gällande 
kompetensförsörjningen, som kan leda till en gemensam åtgärdsplan eller liknande. 
 

31. Beredning barn och unga 
Informationsärende 
Föredragande: Linda Larsson 
Information om aktuella frågor i beredningen och om processen med rutinen för SAMSSS, 
Samverkan, Skola, Socialtjänst, hälso- och Sjukvård - psykisk ohälsa (tidigare kallad NPF- rutinen). 
I samband med uppstarten av Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten har den 
tidigare rutinen Rutiner vid neuropsykiatrisk (NPF) frågeställning mellan skola och hälso- och sjukvård 
i Västerbottens län”, blivit inaktuell och behövt revideras. I den nya rutinen har en strävan varit att 
låta överenskommelsen omfatta barn och ungas psykiska ohälsa generellt. Beredning barn och unga 
har beslutat att rutinen ska gå på remiss för grundlig förankring innan slutgiltigt fastställande, till 
vilket även länets skolchefer ska bjudas in. 
 

32. Hjälpmedelsrådet 
Beslutsärende 
Föredragande: Sofia Ögren 
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Skriftlig uppföljning och utvärdering av tyngdtäcken. 13 nya studier har publicerats, varav alla angav 
positiva resultat gällande användning av tyngdtäcken. Med de nya, skärpta anvisningarna har 
förskrivning av tyngdtäcken minskat inom både regionen och kommunerna, liksom kostnaderna för 
förskrivning. Synpunkten lyftes på mötet att nya nationella rekommendationer kommer från MTP-
rådet i november, vilka är mycket lika de riktlinjer som gäller i Västerbotten idag. 
 
En presentation gavs av den reviderade länsgemensamma Hjälpmedelsstrategin. 
Hjälpmedelsstrategin utgör grunden för samverkan i hjälpmedelsprocessen och i förskrivningen av 
hjälpmedel, med målet att uppnå en jämlik hjälpmedelsförskrivning i länet. Både värdet för individen 
i ett livsperspektiv samt det samhällsekonomiska perspektivet av hjälpmedelsanvändning har 
beaktats i strategin. Den nya samverkansstrukturen, och utvecklingen av produkter, inte minst på det 
digitala området har gjort det nödvändigt att revidera strategin. Arbetsgruppen har gjort en 
kartläggning för att kunna avgöra hur den behöver förändras för att leva upp till nuvarande 
förutsättningar, med omställningen till nära vård, den nya samverkansstrukturen och de 
förändringar, inte minst digital utveckling, som pandemin har medfört. Strategin ska ha en 
hälsofrämjande ansats, med större fokus på främjade och proaktiva arbetssätt. Samverkan, 
digitalisering/ välfärdsteknik samt prioritering i hjälpmedelsförskrivning är andra viktiga delar. 
 
Frågan ställdes vilka de största skillnaderna är jämfört med den tidigare strategin. Den reviderade 
strategin har renodlats och de delar som tidigare har berört förskrivarstöd har flyttats till 
Hjälpmedelshandboken. De största utmaningarna har varit jämlikheten över länet, frågan om 
egenavgifter, samt prioritetsordningen.  
 
Länssamverkansgruppen beslutade: 
- att ställa sig bakom den reviderade Hjälpmedelsstrategin, och att rekommendera Samråd vård och 
omsorg att anta strategin. 
- att strategin gäller från den 20230401. Med denna strategi som grund finns rutiner och dokument 
som mer specifikt anger arbetssätt och rutiner för regionen och kommunerna.  
- att strategin gäller till 20250331, då uppföljning ska ske och beslut tas om eventuell revidering eller 
förlängning. 
 

33. Ärenden till Samråd vård och omsorg 
- Beslut: Hjälpmedelsstrategin 
- Info om process SAMSSS-rutinen 
- Information om Vårdprogram vid kognitiv svikt/demenssjukdomar, munhälsobedömningar och ROK 
- Information om uppföljning av samverkan 
 

34. Övriga frågor 
Dialog fördes kring mötesformer och upplägg. Synpunkter som lyftes var att det är bra att det i 
kallelsen aviseras tydligt om underlagen är omfattande. Det upplevdes som positivt att variera 
skriftliga ärenden med muntliga föredragningar och dialog. Det ger ett behagligare tempo i mötet, 
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och möjlighet att kunna ställa frågor och reflektera. På mötet diskuterades frågan om möjligheten till 
fysiska möten, men de långa avstånden i länet gör att digitala möten är att föredra, då närvaron är 
betydligt viktigare än att ses fysiskt. Ledningsseminariet som hålls en gång per år ger möjlighet att 
mötas tillsammans. 

35. Genomgång och sammanfattning av beslut 

36. Nästa möte 
Systemledning fredag den 14 oktober 
Länssamverkansgrupp fredag den 25 november  
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