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Plats Videokonferens 
 

Närvarande Kenneth Andersson (S), ordförande, representant hälso- och 
sjukvårdsnämnd 
Elmer Eriksson (M), representant hälso- och sjukvårdsnämnd 
Janeth Lundberg (S), representant regionstyrelsen 
Veronica Kerr (KD), representant regionala utvecklingsnämnden 
Susanne Lantz, länsstyrelsen 
Sofia Jonsson, sekreterare 
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Harriet Hedlund, representant kunskapsnätverket för samisk hälsa 
Laila Daerga, representant kunskapsnätverket för samisk hälsa 
Representanter från samerna och sverigefinnarna  

 
 
Sekreterare Sofia Jonsson  
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
 
 
 
1. Hälso- och sjukvårdens målbild 2030 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa presenterar målbild för hälso- och 
sjukvården 2030. Syftet med målbilden är att ge en tydlig långsiktig riktning 
för hälso- och sjukvårdens omställning som har fokus på invånarnas behov. 
 
Med en gemensam riktning kan regionen möta framtiden med större kraft och 
få ett bättre stöd för planering och prioritering så att de gemensamma 
resurserna kan användas på bästa sätt.  
 
I Västerbotten tar invånarna det primära ansvaret för sin hälsa, oavsett om 
man är frisk eller lever med en sjukdom. Hälso- och sjukvårdens roll är att 
vara ett stöd och stärka förmågor, självständighet och oberoende utifrån olika 
behov och förutsättningar. 
 
Omställningen bygger på sex framgångsfaktorer; forskning, partnerskap, 
hållbarhet, kunskap & kompetens, ledarskap och medarbetarskap samt 
arbetssätt och flöden.  
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I målbilden beskrivs de fem viktigaste perspektivskiftena; 
 
       Från                                    Till 

Patienten i centrum Fokus på invånarnas behov 
Patienten är mottagare av den vård som 
hälso- och sjukvården ger 

Invånaren tar ansvar och är en aktiv partner 
som hälso- och sjukvården stödjer 

Fokus på vård utifrån uppdraget för 
hälso- och sjukvården 

Fokus på hälsa, vård och omsorg utifrån 
invånarnas behov, oavsett huvudman 

Fokus på att suboptimera delarna Fokus på helheten som trumfar delarna 
Kortsiktiga lösningar  
Reaktiv organisation 

Långsiktig hållbarhet 
Proaktiv organisation 

 
 
 
 
2. Kunskapsnätverket för samisk hälsa 
 
Harriet Hedlund och Laila Daerga presenterar kunskapsnätverket för samisk 
hälsa. Parter i kunskapsnätverket är Regionerna Norrbotten, Västerbotten, 
Jämtland /Härjedalen, Sametinget, Svenska samernas riksförbund (SSR), 
Landsförbundet svenska samer (LSS), Riksorganisationen Samerna, Same 
Ärnam samt Sáminourra. 
 
Nätverket startade genom att Socialdepartementet beviljade medel för att 
inrätta ett kunskapsnätverk för samers hälsa, vilket pågick projekttid 2017 – 
2019. Arbetet har nu övergått till ordinarie verksamhet i regionerna.  
 
Regionerna ska tillsammans med Sametinget och samiska organisationer 
arbeta för att öka tillgången på kultur- och språkanpassade hälso- och 
sjukvårdstjänster.  
 
Sedan tidigare har Regionerna Norrbotten, Västerbotten och Jämtland 
Härjedalen en gemensam överenskommelse – ”Att samverka och handla för 
psykisk hälsa i Sápmi”, som integreras i Kunskapsnätverkets fortsatta arbete.  
Nätverket har resulterat i att regionerna har;  
 
1.  utvecklade samverkansformer för frågor som rör psykisk ohälsa bland  
     samer.  
2.  en plan för hur kompetensen ska stärkas bland medarbetare i primärvård, 
     BUP och psykiatri inom området samisk kulturförståelse i vården. 
3.  en gemensam plan för hur kompetensen hos samisk vårdpersonal kan  
     tillvaratas, i syfte att möta behov hos samiska patienter med psykisk 
     ohälsa. Om samisk personal saknas ska åtgärder vidtas för att främja  
     rekrytering av sådan. 
4.  en gemensam plan för hur vården ska bli tillgängligare för den samiska        

patienten.  
5.  har en gemensam plan med åtgärder för hur självmord och 

självmordsförsök ska kunna förebyggas i den samiska befolkningen 
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Information lämnas vidare om ”Strategi för samisk hälsa 2020–2030”, vars 
syfte är att öka tillgången till en språk- och kulturanpassad vård för den 
samiska patienten. Strategins målbild är en hälso- och sjukvård som aktivt 
bidrar till en god och jämlik hälsa för samer, med följande fem prioriterade 
vårdområden; primärvård, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri,  
geriatrik samt förebyggande hälsovård för renskötare. Vårdområdena utgår 
från forskning och resultaten av de dialoger som hållits med samisk 
befolkning.  
 
Underlag: presentationen bifogas sammanträdesanteckningarna 
 
3. Mötes- och samrådsformer 2021 
 
Vid mötet tas frågan om hur mötes- och samrådsformerna ska se ut för 2021. 
Tanken är att hitta former för bl.a. öppna samråd. 
 
Representanternas synpunkter; 
 
Samerna: anser att samråden ska fortsätta enligt tidigare modell med 
enskilda samråd för varje minoritetsgrupp 2 ggr / termin och ett öppet samråd 
1 gång/termin.  
 
Sverigefinnarna: anser att samråden ska fortsätta enligt tidigare modell med 
enskilda samråd för varje minoritetsgrupp 2 ggr / termin och ett öppet samråd 
1 gång/termin.  
 
Övriga synpunkter som lämnas; 

 kallelsen till samrådet skickades ut för sent  
 önskemål om mer information om ekonomi, underlag i de olika frågorna 
 tydliggörande i kallelsen vad varje punkt ska innehålla samt vilka frågor 

som det ska samrådas kring och vilka frågor som är informationer.  
 
Ordförande informerar om att förslag till datum 2021 för de olika 
mötena/samråden skickas ut inom kort.  
 
 
 
 
 
4. Statsbidrag till Region Västerbotten 2020 och framåt 
 
Ordförande informerar om förslaget att regionen ska samla erhållet 
statsbidrag i en gemensam pott för alla minoritetsgrupper och att den årliga 
aktivitetsplanen blir styrande för hur medlen kommer att fördelas. 
Tidigare statsbidrag för samer och sverigefinnar kommer att vara öronmärkta 
som tidigare för respektive minoritet. 
 
Representanternas synpunkter; 
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Samerna: motsäger sig regionens förslag och anser att bidraget ska delas 
lika mellan de tre grupperna, och föreslår att de medel som finns kvar från 
föregående år ska reserveras för genomförande av strategiarbetet.  
 
Sverigefinnarna: motsäger sig regionens förslag och anser att bidraget ska 
delas lika mellan de tre grupperna. 
 
 
5. Aktuella ärenden/samrådsärenden från RS, HSN och RUN 
 
Janeth Lundberg (RS): informerar om det avtal som regionen avser att ingå 
med SANKS, Norge. 
 
Veronica Kerr (RUN): informerar om den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) som nu är i sitt slutskede och väntas antas av regionfullmäktige i slutet 
av november.  
 
Kenneth Andersson (HSN): informerar om att Länsstyrelsen Västerbotten, 
Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten, tillsammans med 
andra viktiga aktörer, har utformat en gemensam avsiktsförklaring för det 
fortsatta arbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa. Syftet med 
avsiktsförklaringen är att ge ett konkret stöd för Västerbottens folkhälso-
aktörer att skapa en långsiktig och kunskapsbaserad samverkan. 
Västerbotten är tillsammans med Stockholm pilotlän för satsningen. 
Avsiktsförklaringen har under hösten varit på remiss och ska nu justeras inför 
antagande.    
 
 
6. Aktuellt från Länsstyrelsen Västerbotten 
 
Susanna Lantz, Länsstyrelsen, informerar om aktuella föreläsningar/ 
aktiviteter i länet samt delaktighetsveckan som länsstyrelsen anordnar.  
 
 
7.  Minoriteternas frågor  
 
Sverigefinnarna: Den 24 februari sker ett evenemang där Skellefteå kommun 
lämnar över stafettpinnen till nästa minoritetskommun. Planering av 
evenemanget pågår.   
 
En diskussion förs kring vilka möjligheter som finns till språkscreening på 
modersmål (finska) inom BVC samt att det saknas böcker på 
minoritetsspråken i väntrum. 
 
Samerna: önskar att ett samråd med samerna hålls före årsskiftet. 
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8. Övriga frågor 
 
Ordförande avslutar mötet och informerar om att kalendarium för möten och 
samråd 2021 kommer att skickas ut inom kort.   
 
 
 
 
 


