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 Punkt 1-7 
 

Plats Videokonferens och via telefon 
 

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 
Ann-Sofi Grenholm, strateg nationella minoriteter 
Susanna Lantz, Länsstyrelsen Västerbotten, punkt 1-2 
Håkan Sandström, kulturstrateg 
Ulrika Johansson, kommunikationsstrateg 
Peter Sjöstedt Wirén, kanslichef Patientnämnden, 
punkt 1 
Jonas Lundström, enhetschef regional 
utvecklingsförvaltning, punkt 3 
 
Ella-Carin Blind, Svenska samernas riksförbund 
Laila Daerga, Vilhelmina södra sameby, 
Kunskapsnätverk samisk hälsa 
Marita Granström, Same ätnam 
Margareta Påve, Same ätnam 
Monika Harr Sandström, Malå sameförening 
Ann Salomonsson, Såhkie 
Sigrid Stångberg, Vadtejen saemien sitje 
Ulla Barruk Sunna, Álgguogåthie 
Margareta Uttjek, Álgguogåthie 
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
1. Information/dialog om Patientnämnden 
Peter Sjöstedth Wiren informerar om Patientnämndens verksamhet.  
En patientnämnd ska, enligt Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och 
sjukvården, finnas. Kommuner tecknar ofta avtal med närmaste region för att 
på så sätt möta lagen och kunna hantera frågorna. Klagomålshantering, 
återkoppling till vården och stödpersonsverksamhet är patientnämndens 
uppdrag.  
 
Patientnämnden har 7 ledamöter och 5 ersättare i sin nämnd. 
Patientnämndens kansli har en kanslichef, fem handläggare och en 
administratör. Patientnämnden är fristående och opartisk. Patientnämnden 
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lyder under exakt samma sekretess som under hälso- och sjukvården. Att få 
hjälp från patientnämnden är helt kostnadsfritt. 
 
Personer som tvångsvårdas har enligt lag har rätt till stödperson, och 
patientnämnden har därför cirka 75 arvoderade stödpersoner. En stödperson 
är en helt oberoende person som kan ge den tvångsvårdade stöd. Träffar 
sker någon gång per vecka, ersättning kan erhållas för max 7 ggr per månad.  
Stödpersonerna utgör ett bra stöd och har ett mycket viktigt uppdrag.   
 
Det finns två kontaktvägar vid klagomål, antingen direkt till den vårdenhet det 
gäller eller om det inte är lämpligt, kan patientnämnden hjälpa till. Nämnden 
utreder inte ärenden utan är ett led där patienten kan kommunicera med 
vården. Patientnämnden tar alltid kontakt med personen för att få en 
fördjupad bild av händelsen. I cirka hälften av fallen begär patientnämnden in 
ett yttrande från vårdinstansen på de frågor som behöver svar. 
Patientnämnden återkopplar till vården och vid behov kallar de till sig 
klinikcheferna för dialog. 
 
 Under 2019 hade patientnämnden 1115 inkomna ärenden och avslutade 
1109 ärenden. Gällande Region Västerbotten inkom 992 ärenden. 
Anmälningarna är kategoriserade likadant som hos IVO (Inspektionen för 
vård och omsorg). Vanligast är ärenden som gäller kommunikation, sedan 
vård och behandling. Kommunikationsärenden ökar, medan de andra 
grupperna minskar.  
  
Patienten har följande fokusområden: barnärenden, cancer, 
kommunärenden, långvarig smärta, samsjuklighet och nu från mars också 
covid-19. Rapporter skrivs inom dessa områden.  
 
Finns samisktalande stödpersoner? Hur rekryteras stödpersoner? Det finns 
ingen kravlista, men patientnämnden vet vad de söker. Stödpersoner 
behöver finnas på plats föra att kunna stödja den som tvångsvårdas. De har 
rätt bra med stödpersoner just nu. Process för intervjuer av stödpersoner 
finns, exempelvis begär patientnämnden utdrag ur brottsregister med mera.  
 
 
2. Aktuellt från Länsstyrelsen Västerbotten 
I entrén till Länsstyrelsen Västerbotten finns digitala skärmar. Länsstyrelsen 
vill lägga välkomstmeddelande på de nationella minoritetsspråken. Vilka 
varieteter av samiska ska välkomstmeddelandet stå på? Viktigt att ha i 
åtanke att länsstyrelsen jobbar över hela länet. Minoritetsrepresentanterna 
lyfter att Sametinget erkänt 5 officiella språkvarieteter. 
Minoritetsrepresentanter föreslår att Umesamiska bör stå överst, sedan 
sydsamiska, pitesamiska, lulesamiska och sist nordsamiska. Samiskt 
språkcentrum kan också ge råd i språkfrågor. Representant för länsstyrelsen 
informerar att det kan bli svårt att få med alla varieteter då även andra språk 
ska rymmas på den digitala skärmen. 
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Länsstyrelsen kommer att hålla en digital seminarieserie under hösten 2020. 
Seminarieserien handlar om mänskliga rättigheter. Syftet med 
seminarieserien är att på ett kunskapshöjande och lättillgängligt sätt lyfta 
olika former av diskriminering samt insatser för att möjliggöra ökat inflytande 
och delaktighet i samhället. Mer information kommer. 
 
 
3. Information/dialog om framtagandet Regional utvecklingsstrategi 
Jonas Lundström, regionala utvecklingsförvaltningen, ger en tillbakablick om 
framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin. Framtagandet av 
nuvarande RUS har pågått under en längre tid. Det är nu en uppdaterad 
version som går upp till politiken. Tjänstepersonerna har försökt väga in de 
synpunkter som tidigare har inkommit. Förslaget som går upp till politiken 
bygger på målen från Agenda 2030. Traditionella samiska näringar finns 
med. I RUS lyfts strategier som har antagits i Sametinget. Försöker i RUSen 
skapa en samstämmig syn med de dokumenten som är antagna i 
Sametinget. 
 
Ett färdigt förslag på RUS ska läggas fram i slutet september till Regionala 
utvecklingsnämnden och vidare till regionfullmäktige i november. 
 
Vad menas med Sapmi, näringsmässig resurs?  Meningen kommer från ett 
antaget dokument i Sametinget. Samiska representanter påpekar att det är 
viktigt att det tydligt framgår vad som menas med det.  
 
 
4. Återkoppling från föregående möte 
En återkoppling på förra mötet görs. Det samiska språkpaketet är fortfarande 
inte klart och har därför inte kunnat beställas. 
 
 
5. Återrapportering från Kunskapsnätverk samisk hälsa 
Kunskapsnätverkets verksamhet har också påverkats av pandemin. 
Kunskapsnätverket är fulltaliga med länskoordinatorer. Lansering e-
utbildningen riktad till hälso- och sjukvårdspersonal är på gång och kommer 
att ske v 39 eller v 40. Arbete pågår för att få till ett avtal mellan Region 
Västerbotten och SANKS. Strategin för samisk hälsa är antagen, nu ska den 
implementeras in i verksamheten.  
 
 
6. Samebyarnas och sameföreningarnas frågor 
Det kommer att arrangeras en samisk språkvecka under v 43. Mer 
information finns på Sametinget. 
 
Ansökan om bidrag hos Region Västerbotten. Umeå sameförening söker 
bidrag på 45 000 kronor för att kunna anställa en ny producent för samiska 
veckan, v 10 2021, innan den tidigare producenten slutar. Övrig finansiering 
som står med i ansökan är att Umeå sameförening kommer att söka bidrag 
för samiska veckan av Umeå kommun. Tjänsteperson på kulturenheten 
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informerar att regionens kulturverksamhet bidrar med 300 000 kronor till 
samiska veckan, varav 150 000 går till Umeå sameförening. Samrådet för en 
dialog om ansökan, några minoritetsrepresentanter är positiva till ansökan, 
medan någon är försiktigt positiv till ansökan men vill att sådan ansökan ska 
vara en engångsföreteelse.  Information om vad en ansökan ska innehålla 
finns på regionens hemsida. 
 
Den 20 september, kl 13.00, Kyrknäset kommer återbegravning av kvarlevor 
att ske. 
 
 
7. Aktuella ärenden/samrådsärenden från RS, HSN och RUN 
Från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala 
utvecklingsnämnden: Enbart de nödvändigaste besluten tas. 
Hälso- och sjukvårdsnämndens har börjat jobba med verksamhetsplanen och 
fokusområden. 
 
a) Planering av insatser utifrån mål- och riktlinjer 
Vid förra mötet lyftes önskemålet att gå igenom mål och riktlinjerna för 
samiskt förvaltningsområde. Då mötet idag dragit ut på tiden kommer mål och 
riktlinjerna att gås igenom vid annat tillfälle. 
 
b) Statsbidraget 
Region Västerbotten har drygt 470 000 kronor kvar för samiskt 
förvaltningsområde vid årsskiftet 2019/2020. Regionen påminner om vikten 
att sätta fokus på vad som är viktigast för samerna att förbättra med hjälp av 
regionens statsbidrag. 
 
 


