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Protokoll Länssamverkansgruppen 
Dnr: HSN 422:5-2021 
Datum och tid: 2021-11-18 kl. 10 - 15 
Plats: Teams 
Ärenden: 43-54 

 
Närvarande  
Jennie Liling Ståhl  Region Västerbotten, mötesordförande  
Björn Hammar  Umeå kommun mötesjusterare 
Pernilla Henriksson  Umeå kommun, deltog 13.20 – 14.20 
Gaby Bisping   Dorotea kommun  
John Olsson   Malå kommun  
Andreas Witt   Nordmalings kommun lämnar 14.00 
Eva Bergström   Norsjö kommun  
Jhonas Nilsson  Robertsfors kommun  
Katarzyna Wikström  Skellefteå kommun   
Marina Lycksell Isaksson  Skellefteå kommun  
Anna Kroik   Storumans kommun  
Jan Lindberg   Vilhelmina kommun  
Ulrica Westerlund  Vännäs kommun  
Eva-Lena Johansson  Åsele kommun  
Anna Bergström  Region Västerbotten  
Camilla Andersson  Region Västerbotten  
Anna-Maria Stenlund Berggren Region Västerbotten   
Kerstin Eliasson  Region Västerbotten  
Isabell Zemrén  Region Västerbotten  
Jim Lindberg   Vindelns kommun  
Staffan Berggren  Bjurholms kommun  
Jennie Eriksson, Lycksele kommun  ersätter Pernilla Ahlström 
 
Frånvarande 
Pernilla Ahlström  Lycksele kommun  
Ana-Maria Deliv  Skellefteå kommun  
Karolina Lundqvist  Umeå kommun  
Sara Johansson  Sorsele kommun 
Brita Winsa   Region Västerbotten  
 
Övriga tjänstepersoner  
Britta Edström  
Katarina Lindahl  
Monica Wahlström  
  
 
43. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes 
Upprop 
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44. Föregående protokoll    

- Underlag från socialtjänsten till läkare vid svårigheter att delta i aktivitet. Ett utskick med den nya 
rutinen och mallen kommer att göras, och gäller från den 1 december 2021. Varje verksamhet 
ansvarar för att rutinen kommer in i respektive verksamhets ledningssystem. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
45. Val 2022 

Val av ordförande och vice ordförande  
 
Länssamverkansgruppen beslutade: 
-   Att välja Camilla Andersson från region Västerbotten till ordförande för 2022 
-   Att välja Pernilla Henriksson från Umeå kommun till vice ordförande för 2022 
 
46. Mötesplanering 2022 

Länssamverkansgruppen 
ca kl. 8.30-15.00 
Torsdag den 17 februari 
Fredag den 6 maj  
Fredag den 16 september  
Fredag den 25 november  
 
Systemledningsmöten i samband med Samråd vård och omsorgs sammanträden: 
Fredagar ca kl. 13-14.30 
18 mars 
3 juni  
14 oktober  
16 december  
 
Ledningsseminarium:  
Torsdag och fredag den 10–11 november lunch till lunch alternativt en heldag torsdag den 10 
november eller fredag den 11 november 
 
Länssamverkansgruppen beslutade att fastställa mötesplanering för 2022. 
 
47. Beredning barn och unga  

- Rutin för arbetet med barn och unga i Västerbotten med sexuell beteendeproblematik 
Föredragande: Kerstin Eliasson 
 
I en skrivelse till tidigare Länsgrupp barn och unga har behovet lyfts av att samordna insatserna och 
göra en övergripande överenskommelse gällande barn med sexuell beteendeproblematik. Sedan 
hösten 2020 har en arbetsgrupp bestående av representanter från socialtjänsten, primärvården, BUP 
och habiliteringen arbetat fram ett förslag på rutin. Uppföljning av införandet av rutinen på 
Länssamverkansgruppens möte den 17 februari.  
 
Länssamverkansgruppen beslutade att godkänna förslaget till rutin att gälla i hela länet från den 1 
januari 2022. Varje verksamhet ansvarar för att rutinen kommer in i respektive verksamhets 
ledningssystem. 
 
48. Beredning vuxna och äldre  

- Taxa för intyg medicinskt utlåtande för färdtjänst.  
Föredragande: Björn Hammar 
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På föregående möte lyftes frågan om taxor för mediciniskt utlåtande för färdtjänst och sjukresor. 
Frågan återremitterades till Beredning vuxna och äldre som har fört en dialog och ser utmaningar att 
utreda möjligheten till lika taxor inom enbart ett område. 
 
En diskussion om fortsatt hantering fördes på mötet, om hur omfattande en översyn av samtliga 
taxor skulle vara. Det är ett stort arbete att göra en översyn av alla taxor, inte minst eftersom 
ändringar i taxor är politiska beslut. En synpunkt som lyftes var att det är viktigt att börja ta steg i rätt 
riktning och då är taxorna för färdtjänst bra att börja med. 
 
Länssamverkansgruppen beslutade att uppdra Beredning vuxna och äldre att göra en kartläggning 
över vilka taxor som finns och hur stora olikheterna är. Återrapport till Länssamverkansgruppens 
möte i den 17 februari. 
 
49.  Länsrutin samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård och 
projektplan för implementering av nytt arbetssätt  

Föredragande: Gun Mikaelsson och Dagmar Schröder, projektledare 
 
Utifrån ny politisk överenskommelse och ny modell för betalningsansvar har länsrutinen för 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård reviderats och en projektplan för 
implementering har tagits fram. Utgångspunkten i arbetet har varit att vård och omsorg är gäster i 
människors liv, där fokus utgår från den enskildes behov och där samsyn och medskapande är viktiga 
delar. Revidering och uppdatering har skett utifrån beslut om förändrad betalningsansvarsmodell i 
dialog med en referensgrupp, av vilken en majoritet ställer sig bakom det reviderade förslaget.   
 
Projektplanen har som grund beslutet om förändrad betalningsansvarsmodell och nytt arbetssätt att 
hantera betalningsansvar. Projekttiden är från den 1 oktober 2021 till och med den 31 december 
2022. Lönekostnader för två projektledare söks från externa medel. Lönekostnader för deltagande i 
projektgrupp och insatser från ekonomi- och kommunikationsstab förutsätts finansieras av 
respektive verksamhet. En synpunkt som lyftes var att det är viktigt att sammansättningen i den 
partsammansatta gruppen blir jämnt fördelad mellan kommuner och regionen för att arbetet ska 
kunna ske på lika villkor. Projektgruppen kommer att bistå med en introduktionsplan med utbildning 
och material inför implementeringens start. 
 
Projektledarna föreslår att uppföljning av patienternas och medarbetarnas upplevelse av den 
förändrade utskrivningsprocessen ska göras via Webbkollen två gånger per år, för att följa upp den 
enskildes upplevelser och öka medskapande och delaktighet i utskrivningsprocessen. Det är viktigt 
att verksamheterna skapar förutsättningar för att uppföljning med webbkollen ska kunna 
genomföras på ett strukturerat sätt. Samråd vård och omsorg var eniga i sitt beslut att ny modell för 
betalningsansvar ska gälla från 1 januari, men den politiska överenskommelsen har ännu inte 
beslutats av alla huvudmäns politiska organ. Därför är det viktigt att säkerställa att erforderliga beslut 
är fattade innan ny modell införs. Underlag har skickats till alla huvudmän och återkoppling sker på 
Samråd vård och omsorgs möte den 17 december.  
 
Länssamverkansgruppen beslutade: 
-Att anta den reviderade länsrutinen för samverkan mellan regionen och kommunerna i 
Västerbottens län vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med stöd av IT – tjänsten Prator 
-Att besluta att länsrutinen ska gälla from den 1 januari 2022, under förutsättning att erforderliga 
beslut fattas hos respektive huvudman. 
-Att anta den framlagda projektplanen så att den nya betalningsansvarsmodellen kan träda i kraft 1 
januari 2022, och att det nya arbetssättet kan starta från 1 mars 2022, under förutsättning att 
erforderliga beslut fattas hos respektive huvudman.  
-Att Webbkollen ska användas för uppföljning av patienternas och medarbetarnas upplevelse av 
förändrad utskrivningsprocess.   
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50. Omställningen till Nära vård  

- Dialog om hur uppföljning ska ske av användandet av statsbidragen för god och nära vård 
Aktiviteter inom ramen för stadsbidragen ska redovisas till Socialstyrelsen senast den 31 mars. 
Önskemål har lyfts dels om en redogörelse hur uppdelningen av stadsbidragen sett ut mellan 
kommunerna och regionen dels vad medlen använts till. Detta skulle utgöra ett bra underlag för 
uppföljning, och för kommande års prioriteringar. Det finns inga gemensamma stadsbidrag för 
kommunerna och regionen. Det är dock inget hinder för att Västerbotten organiserar sig så att delar 
av finansieringen blir gemensam, vilket bör funderas över inför kommande års stadsbidrag.  
 
Länssamverkansgruppen beslutade att koordinatorerna tillsammans med regionens samordnare för 
nära vård samt FoU socialtjänst ska påbörja ett arbete för att förbereda redovisningen. En 
uppföljning görs på Länssamverkansgruppens möte den 17 februari. 
 
- Handlingsplan kontinuitet, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt i primärvården och 
patientkontrakt.  
Föredragande: Britta Edström och Katarina Lindahl 
 
Handlingsplanen kommer att utgöra en del av den färdplan som håller på att arbetas fram för 
omställningen till Nära vård. Ansatsen i färdplanen är att stödja människor att bibehålla hälsa och 
förmågor samt förebygga ohälsa. Andra viktiga aspekter är samordning och samarbete, relationer 
samt personcentrering och patientkontrakt, samt fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
 
Handlingsplanens delar beskriver vilka områden som kommunerna och regionen behöver utveckla 
för att säkerställa att målen nås på kort och på lång sikt. Därigenom främjas omställningen till en mer 
personcentrerad vård med ökad samordning och kontinuitet. 
 
En dialog fördes kring hur handlingsplanen ska omhändertas och konkretiseras i verksamheterna. 
 
Det finns rutiner i verksamheterna för de fasta kontakterna, men det är inte alltid tydligt 
dokumenterat, och inte heller känt av individ och närstående. En synpunkt som lyftes var att det är 
lämpligt att börja arbetet på lokal nivå i de grupperingar som redan finns. Det är viktigt att 
personcentreringen är det centrala i processen och att patientkontraktet blir ett levande dokument 
som gör skillnad för individen. Uppföljning av kontinuiteten bör vara ändamålsenlig: enkel att göra, 
enkel att följa upp och möjlig att upprepa för att jämföra och se resultat över tid. Ett exempel lyftes 
från tandvården, hur verksamheten kan bli än mer personcentrerad exempelvis genom digitalisering 
eller genom att erbjuda fler valmöjligheter.  
 
- Layout framtidsbild 
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. 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. 
 
Länssamverkansgruppen beslutade att rekommendera Samråd vård och omsorg att godkänna 
layouten av Framtidsbild Nära vård 2030. 
 
- Färdplan och uppföljning 
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 
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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.  
 
51. Ärenden  

a) nya ärenden 
b) ärenden till Samråd vård och omsorg 
- Layout Framtidsbild Nära vård 2030 
- Information om länsrutinen för SVU 
 
52. Övriga frågor 

- Vaccination. Dialog gällande vaccination för säsongsinfluensa och arbetsfördelning mellan 
kommunerna och regionen. Regionens verksamheter är hårt belastade som en följd av pandemin och 
har därför ett stort behov av samarbete kring vaccinationerna. Även i kommunerna är effekterna av 
pandemin kännbara. Kommunerna har under många år skött vaccinationer av säsongsinfluensa på 
särskilda boenden. På mötet lyftes frågeställningen om uppdraget att vaccinera är reglerat i avtalet 
mellan regionen och kommunerna och det råder en osäkerhet kring ersättningsfrågan.  Planeringen 
för vaccinering av säsongsinfluensan är i full gång inom kommunerna. Länssamverkansgruppen är 
enig om det är viktigt att vaccinationsprocessen fortsätter som planerat, men parallellt ska avtalet 
ses över för att tydliggöra kommunernas respektive regionens ansvar samt ersättningsfrågan. 
 
Länssamverkansgruppen beslutade att uppdra till koordinatorerna att samla en arbetsgrupp för att 
se över avtalet. Arbetsgruppen föreslås bestå av: Områdeschef för hälso- och sjukvården, några 
socialchefer från kommunerna, chef från Beställarenheten. 
 
- Länsgemensam överenskommelse gällande patienter med tracheostomi i hemmet. Frågan har varit 
uppe i MAS-nätverket och önskemål finns om länsgemensamma riktlinjer.  
 
Länssamverkansgruppen beslutade att uppdra till Samverkansråd patientsäkerhet att bereda frågan, 
och ta fram ett förslag till arbetssätt till Länssamverkansgruppens möte den 17 februari. 
 
- Säkra digitala kommunikationsvägar mellan kommunerna och regionen gällande hälso- och 
sjukvårdens och omsorgens verksamheter. Det finns svårigheter vad gäller system för säkra 
videomöten mellan olika verksamheter, när personuppgifter berörs. Olika verksamheter har olika 
krav på säkerhet beroende på sekretess, vilket gör att olika digitala system används. Detta skapar 
svårigheter i möten mellan olika verksamheter.  
 
Länssamverkansgruppen beslutade att uppdra till koordinatorerna att initiera en behovsinventering 
för att visa vilket behovet är av digital kommunikation mellan regionen och kommunerna, samt 
prioriteringsordning. Koordinatorerna kontaktar IT i Region Västerbotten, därefter lyfts frågan vidare, 
förslagsvis till kommunchefsnätverket. 
 
- UPH-medel: En ansökan har inkommit från Hjärnkoll och kommer att mailas ut inom kort. Skyndsam 
återkoppling behövs. 
 
53. Genomgång och sammanfattning av beslut 
54. Nästa möte 17 februari 2022 
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