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Protokoll Samråd vård och omsorg 
Dnr. HSN 21-3-22 
Datum och tid: 2022-10-14 kl. 8.30-15.00 
Plats: Teams 
Ärenden: 25-39 
 

Samråd vård och omsorg 

25. Godkännande av föredragningslista 
Föredragningslistan godkändes. 
 

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

27. Incheckning 
Avstämning kring frågor angelägna att prioritera i samverkan i höst och under kommande år. Några 
saker som nämndes var stärkt samverkan, omställningen till nära vård, barn och ungas hälsa och 
välmående och kompetensförsörjningen. 
 

28. Val och mötesplanering 2023 
Beslutsärende 
- Förslag till mötesplanering för 2023: 
Samråd vård och omsorg + systemledning med Länssamverkansgruppen  
Fredag 17 mars  
Fredag 12 maj 
Fredag 13 oktober 
Fredag 8 december 
Ledningsseminarium 
Fredag 2 juni 
- Val av ordförande och vice ordförande för 2023. Ordförandeskapet växlar årligen mellan 
kommunerna och regionen. 
Samråd vård och omsorg beslutade: 
-att Anna-Lena Danielsson (s) väljs till ordförande för 2023 och Carin Nilsson (s) väljs till vice 
ordförande för 2023 
- att fastställa mötesplaneringen för 2023 
 

29. Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi i Västerbotten 
Beslutsärende 
Föredragande: Sofia Ögren 
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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. Den nya 
samverkansstrukturen, omställningen till nära vård och utvecklingen av produkter, inte minst på det 
digitala området har gjort det nödvändigt att revidera strategin. Strategin ska ha en hälsofrämjande 
ansats, med större fokus på främjande och proaktiva arbetssätt. Samverkan, digitalisering/ 
välfärdsteknik samt prioritering i hjälpmedelsförskrivning är andra viktiga delar. Funktionsrätt 
Västerbotten har varit med i arbetet från start för att få med brukarperspektivet, vilket har varit ett 
välfungerande och givande samarbete. 
 
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. Fördelningen i arbetsgruppen har varit jämn mellan 
region och kommuner. Sex kommuner med spridning över länet har deltagit. Som komplement till 
strategin finns hjälpmedelshandboken, som utgör ett konkret stöd för förskrivarna, och lokala rutiner 
kan utformas i varje kommun. Varje huvudman beslutar i vilket forum beslut ska tas, men 
rekommendationen är att det behandlas i respektive socialnämnd. Ledamöter i Samråd vård och 
omsorg bevakar att beslut fattas i erforderliga forum senast i slutet av januari 2023.  
 
Samråd vård och omsorg beslutade:  
- att anta den reviderade Hjälpmedelsstrategin, och att rekommendera varje huvudman att fastställa 
strategin. 
- att strategin gäller från 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.  
 

30. Information från Länssamverkansgruppen 
Föredragande: Camilla Andersson 
- Uppföljning av regional samverkansstruktur i Västerbotten.  
Den nya samverkansstrukturen etablerades 2020 och i överenskommelsen fanns beslutet att 
uppföljning skulle göras 2023, då regelbunden uppföljning av samverkan var något som tidigare 
identifierats som en brist. Länssamverkansgruppen beslutade i juni att även den uppföljning som ska 
göras av hjälpmedelskoordinatorfunktionen ska göras i samband med detta. En extern utredare ska 
anlitas och uppföljningen ska belysa hur samverkan fungerar för samtliga målgrupper. 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. Avrapportering av uppföljningen sker i maj 2023. 
 
- Överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning) och 
nödvändig tandvård  
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Personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och personer som 
omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt till uppsökande 
verksamhet och nödvändig tandvård. Den tidigare överenskommelsen har upphört att gälla och 
Länssamverkansgruppen har beslutat att fastställa en reviderad överenskommelse som ska gälla 
fram till 20241231. Några av förändringarna i den reviderade överenskommelsen är att 
gemensamma mål har tagits fram, ansvarsfördelning mellan kommun och region har förtydligats och 
att det framgår i den reviderade versionen hur uppföljning ska ske.  
 
- Utmaningen med kompetensförsörjning 
Bristen på personal är redan påtaglig och kommer att förvärras under de kommande åren. 
Kompetens behöver byggas för västerbottningens bästa. Kompetensförsörjningen och gemensamma 
kompetensutvecklingsplaner är mycket angelägna frågor att samverka kring i stället för att 
konkurrera om arbetskraft. Beredning vuxna och äldre har initierat en risk- och konsekvensanalys 
som kan utmynna i en gemensam handlingsplan eller liknande. Arbetet påbörjas den 19 oktober.  
 
- Samverkansrutin skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård vid psykisk ohälsa hos barn och unga 
(SAMSSS) 
Den tidigare rutinen, NPF*-rutinen har blivit inaktuell, bland annat med anledning av att etableringen 
av Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa har förändrat arbetssätt och kontaktvägar. En ny rutin 
har tagits fram, med en bredare ansats att omfatta all psykisk ohälsa, och inte bara röra NPF-
frågeställning. Några orsaker till den bredare ansatsen är att samma symptom kan ha flera olika 
orsaker, att samsjuklighet är mycket vanligt när det gäller psykisk ohälsa och att barnet kan behöva 
samordnat stöd från flera verksamheter (i tidigare rutin fanns inte socialtjänsten med). En 
arbetsgrupp bestående av chefer och medarbetare från grundskolans och gymnasiets elevhälsa, 
socialtjänst, BUP och primärvård har arbetat med att ta fram den nya rutinen. Den har nu gått på 
remiss till berörda verksamheter och Beredning barn och unga arbetar med en plan för 
implementering, avvikelsehantering och uppföljning med hjälp av processtöd. 
 
*NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. adhd eller autism 
 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 

31. Vårdprogram för utredning, vård och omsorg om personer med kognitiv svikt och 
demenssjukdom i Västerbottens län 
Informationsärende 
Föredragande: Annelie Johansson och Jasmine Olofsson 
Information om Västerbottens regionala vårdprogram för utredning, vård och omsorg om personer 
med kognitiv svikt och demenssjukdom i Västerbottens län, vilket har genomgått en revidering. 
Vårdprogrammet utgår från nationella riktlinjer, standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom 
samt personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kognitiv svikt vid demenssjukdom 
(Socialstyrelsen). Vårdprogrammet syftar till ökad samverkan, jämlikhet, effektivitet och kvalitet i 
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hälso- och sjukvård och omsorg i enlighet med Nära vård. Det ska ses som ett stöd för hälso- och 
sjukvårdspersonal och omsorgspersonal i Region Västerbotten och länets kommuner. En ny del i 
vårdprogrammet är att uppföljningsindikatorer finns för att man ska kunna följa utvecklingen av 
vården och omsorgen av personer med demenssjukdom. En svårighet är dock att fungerande 
mätinstrument saknas. Demensansvariga personer behöver finnas på varje hälsocentral, och 
nätverkande och samverkan är viktigt, utifrån lokala förutsättningar. Hur vården och omsorgen 
utformas idag kan skilja sig åt då förutsättningar och resurser varierar. Resursfrågan är en stor 
utmaning, ofta är det svårt att prioritera annat än akut verksamhet. SIP är ett område som behöver 
stärkas och förbättras.  
 

32. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Informationsärende  
Föredragande: Katarina Lindahl och Britta Edström 
Sommaren har inneburit ett tufft personalläge i alla verksamheter. En konsekvens det har lett till är 
att det har uppstått brister i informationsöverföring mellan huvudmän samt brister i individens och 
närståendes delaktighet och ett område som behöver stärkas ytterligare är SIP. Trots svårigheterna 
lyfter båda huvudmännen inom alla tre närsjukvårdsområden att samverkan i det stora hela har 
fungerat väl och de flesta kommuner har haft en god måluppfyllelse. Det nya arbetssättet för 
samverkan med utskrivning upplevs som positivt och fortsatt processtöd är tillsatt. En fråga som 
tidigare lyfts är möjligheten att ta ut tillförlitliga data ur befintliga system utan manuell 
handpåläggning. Utveckling inom Power BI och Prator verkar inte möjligt, och en grupp inom 
regionen undersöker om andra alternativ finns. Datumet för slutrapporten om det nya arbetssättet 
justeras till februari 2023 för att kunna få en sammanställning av hela året. 
 
Synpunkten lyftes på mötet att det är positivt att få ner ärenden om betalningsansvar, vilket leder till 
minskad administration. Kommunerna upplever är att många som skrivs ut är medicinskt 
färdigbehandlade men har fortfarande med stora vård- och omsorgsbehov, vilket leder till ökad 
belastning för hemsjukvården. Det är alltid läkarna som gör medicinsk bedömning av vem som är 
utskrivningsklar. Frågan ställdes vilket arbete som pågår för att rusta verksamheterna för nästa 
sommar men även för jul- och nyårsplaneringen. Arbete att lösa kompetensutmaningen pågår hos 
alla huvudmän. Ett initiativ som tagits i samverkan är den risk- och konsekvensanalys som Beredning 
vuxna och äldre har initierat i kompetensutmaningsfrågan. 
 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 

33. 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 kring mobila verksamhetssystem i Umeå 
med krans, sjukstugemodellen i södra Lappland, styrningsmodellen i Skellefteåområdet. Under 
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hösten kommer en plan för genomförande av utveckling och implementering utarbetas. För att skapa 
ett brett engagemang och lärande kring nytänkande och samverkande styrning ska 
utvecklingsarbetet genomföras parallellt i de tre länsdelarna. Det är viktigt med en hög grad av 
samsyn, delägande och transparens mellan kommunerna och region – med en hög grad av 
involvering inom såväl ledningsnivåer som på verksamhetsnära nivå. Representanter från 
systemledningsnivån behöver involveras, vilket är av stor betydelse för att bygga ett gemensamt 
ledningstänkande och ta beslut som följer av förnyade samverkansformer. I detta är Samråd vård och 
omsorg och Länssamverkansgruppen centrala grupperingar. Styrgrupperna för de tre länsdelarna är 
också naturliga beslutsgrupper, men behöver kompletteras med funktioner från sjukhusens 
specialistvård. 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.  
 

34.  Ärenden till Länssamverkansgruppen 
Inga ärenden 
 

35. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

36. Genomgång och sammanfattning av beslut 
 

37. Nästa möte 
16 december Samråd vård och omsorg och Systemledning 
 

Systemledning tillsammans med Länssamverkansgruppen 

38. Färdplan Nära vård i Västerbotten 
Beslutsärende 
Föredragande: Katarina Lindahl och Britta Edström 
Utifrån framtidsbilden har förslag till en färdplan tagits fram, 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. Den utgör en viljeinriktning och en vägledning för ledning och styrning, 
både för det arbete som sker i samverkan och för internt arbete inom regionen och kommunerna. 
Systemledningen har fattat beslut om att ställa sig bakom färdplanen och att uppdra till 
koordinatorerna att arbeta fram ett förslag för former och tidplan för en förankringsprocess för att 
inhämta synpunkter. Syftet med förankringsprocessen är att åstadkomma en färdplan som känns 
relevant, inkluderande, angelägen, användbar. I förankringsprocessen är det därför önskvärt att få 
synpunkter från många olika perspektiv. För att skapa delaktighet är det viktigt med transparens och 

Comfact Signature Referensnummer: 51738SE



Regional samverkan 

 

Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

involvering i ett tidigt skede. Förankringsprocessen är ett tillfälle till ömsesidigt lärande och möjlighet 
att utbyta kunskap och tankar kring omställningen till nära vård och personcentrering. 
Förslag på målgrupper är exempelvis systemledningen, styrgrupperna inom respektive länsdel, ett 
urval av chefer och medarbetare på olika nivåer och från olika verksamheter, ett urval av fackliga 
representanter samt ett urval av patient/ brukarorganisationer.   
 
Tidplan 
14 oktober Systemledning: Fastställa plan för förankring, varpå förankringsprocessen påbörjas 
25 november dialog kring färdplanen i Länssamverkansgruppen 
16 december dialog kring färdplanen i Samråd vård och omsorg 
Färdigt förslag klart 1 mars 
Beslut på systemledningens möte: 17 mars 
Under våren: Fastställande hos respektive huvudman, implementering 
 
Systemledningen beslutade att godkänna planen för förankringsplanen för Färdplan Nära vård 2030. 
 

Systemledning tillsammans med Länssamverkansgruppen 

39. Workshop med Governo 
Information om plan och angreppssätt för det fortsatta arbetet i respektive länsdel. I Umeå har 
arbetet fortsatt kring mobilt verksamhetssystem, i Skellefteå styrsystem för samverkan och i Södra 
Lappland styrning och utveckling av sjukstugans verksamhet. Gemensamma utgångspunkter i 
samtliga länsdelar är fokus på nära vård, personcentrerade angreppssätt, arbetssätt som främjar 
optimal samverkan över insats- och huvudmannagränser, hög grad av inkludering, länsövergripande 
lärande kring samverkande styrning inom nära vård. Arbetet i alla tre länsdelarna ska resultera i 
planer för genomförande. 
 
I arbetet med mobilt verksamhetssystem i länsdel Umeå ska målgrupperna tydliggöras i det 
inledande skedet och utifrån detta utarbeta en första beskrivning av det mobila 
verksamhetssystemet. Planering av en större dialogkonferens pågår. Utredning pågår kring 
nyckelfrågor såsom målgrupper, samverkanslogiker, kapacitet. En synpunkt som lyftes var att det är 
viktigt med förankring, både bland medarbetare och medborgare. Frågan lyftes också hur 
förankrings- och dialogprocessen förhåller sig till att en ny mandatperiod börjar.  
 
Styrsystem för samverkan i länsdel Skellefteå 
Formalisera ett ledningssystem som framtidssäkrar kulturen och det välfungerande samarbetet. 
Utveckla ledningssystemet på ett sätt som främjar innovationer. I nuläget pågår en fortsatt planering 
av arbetsprocessen, där merparten av planeringen kommer att ske i arbetsmöten. Frågan ställdes 
vad det är som utmärker Skellefteås samverkanssystem i positiv bemärkelse. Det är en god 
direktsamverkan med en starkt problemlösande fokus, med litet fokus på gränssnittsproblematik. 
Skellefteå har utmaningar precis som alla andra, men man tar sig ofta an utmaningarna gemensamt 
region och kommun. 
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Styrning och utveckling av sjukstugans potential i länsdel Södra Lappland 
Utveckla en beskrivning av nära vård anpassad modell för glesbygden med sjukstugan som nav.   
Med ”ideal design” som metod ska gapen mot den nuvarande hälso- och sjukvårdssystemet 
analyseras och utifrån gapen identifiera strategiska åtgärder för förändring. I nuläget fortsätter 
planering av arbetsprocessen och merparten av arbetet kommer att bedrivas genom workshops för 
GAP-analys och åtgärder. Frågan ställdes hur involvering av individer/ brukare/ patienter säkerställs 
dessa arbeten, vilket är en viktig del i tjänstedesign. Frågan ställdes också huruvida 
verksamhetsutvecklare i digitalisering är involverade i arbetet. Fokusgrupper brukar användas i 
denna typ av arbeten och perspektivet kommer att beaktas i genomförandeplanen. I det stora 
dialogmötet som planeras i Umeå länsdel kommer patientföreträdare att bjudas in. I södra Lappland 
kommer Glesbygdsmedicinskt centrum och andra experter att involveras. Synpunkten lyftes att barn 
och unga behöver involveras i arbetet när det gäller utformning av framtidens vård.  
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Bilaga: Närvarolista  

Närvarande Samråd vård och omsorg 8.30 - 11.00 samt 13 - 15 
Anna-Lena Danielsson (s) Region Västerbotten, mötesordförande  
Carin Nilsson (s) Umeå kommun  
Henric Jakobsson (s) Vännäs kommun 
Dan Oskarsson (s) Vindelns kommun  
Eva Stuge (m) Lycksele kommun  
Anna Lundström (s) Skellefteå kommun ersätter Fredrik Stenberg (s) 
Inger Stenlund (v) Sorsele kommun  
Ingrid Nygren (c) Bjurholms kommun   
Kerstin Sjöström (c) Nordmalings kommun   
Kjell Bäckman (v) Region Västerbotten 
Magnus Eriksson (s) Norsjö kommun   
Bengt Henriksson (c) Dorotea kommun 
Roland Gustafsson (kd) Storumans kommun  
Veronica Kerr (kd) Umeå kommun  
Mona Andersson? 

Frånvarande 
Annika Wibrell (s) Vilhelmina kommun 
Fredrik Stenberg (s) Skellefteå kommun 
Iosif Karambotis (s) Skellefteå kommun  
Kim Bergström (v) Malå kommun 
Linnea Lindberg (åp) Åsele kommun 
Lars Bäckström (c) Region Västerbotten   

 

Länssamverkansgruppen 13.00 -15.00 
Camilla Andersson, Region Västerbotten 
Pernilla Henriksson, Umeå kommun 
Staffan Berggren, Bjurholms kommun 
Gaby Bisping, Dorotea kommun 
John Olsson, Malå kommun 
Andreas Witt, Nordmalings kommun 
Jhonas Nilsson, Robertsfors kommun 
Katarzyna Wikström, Skellefteå kommun 
Sara Johansson, Sorsele kommun 
Jan Lindberg, Vilhelmina kommun 
Jim Lindberg, Vindelns kommun 
Ulrica Westerlund, Vännäs kommun 
Eva-Lena Johansson, Åsele kommun 
Anna Bergström, Region Västerbotten 

Comfact Signature Referensnummer: 51738SE



Regional samverkan 

 

Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

Anna-Maria Stenlund, Region Västerbotten 
Christer Wilhelmsson, Region Västerbotten 
Isabell Zemrén, Region Västerbotten 
Gabriella Eikelboom, ordf. Beredning vuxna/äldre 

Frånvarande 
Anna Kroik, Storumans kommun 
Ana-Maria Deliv, Skellefteå kommun  
Brita Winsa, Region Västerbotten  
Linda Larsson ordf. Beredning barn/unga 
Pernilla Ahlström, Lycksele kommun 
Karin Åberg, ordf. Hjälpmedelsrådet 
Eva Bergström , Norsjö kommun 
Karolina Lundqvist, Umeå kommun 
 

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