
Regional samverkan 

 

Ett samarbete mellan kommunerna  
i Västerbotten och Region Västerbotten 

Protokoll Samråd vård och omsorg 
Dnr:  HSN 21- 4-2022 
Datum och tid: 2022-12-16 kl. 8.30 -12.30 
Plats: Teams 
Ärenden: 40 - 50 
 

40. Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes. 
 

41. Föregående protokoll 
Beslutsärende  
Information från Länssamverkansgruppen: Pernilla Henriksson, Umeå kommun till ordförande och 
Isabell Zemrén, Region Västerbotten till vice ordförande för Länssamverkansgruppen 2023. 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

42. SAMSSS - Samverkansrutin skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård vid psykisk ohälsa hos 

barn och unga 
Informationsärende 
Föredragande: Jessika Nyström, verksamhetsutvecklare primärvård och processledare HLT, Region 
Västerbotten  
Barn och unga med psykisk ohälsa finns i alla verksamheter. För att barn, unga och dess närstående 
ska få den hjälp och de insatser de har rätt till på ett sammanhållet sätt - på rätt sätt, på rätt plats 
och i rätt tid – är samarbete och samordning mellan flera av huvudmännens verksamheter en 
förutsättning. I samband med uppstarten av Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten 
har den tidigare rutinen blivit inaktuell och en ny har tagits fram för att bättre motsvara såväl barn 
och ungas som de olika verksamheternas behov. Tidigare gick remisser direkt till BUP men nu 
triagerar Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa till rätt vårdnivå. I första hand ska 
vårdnadshavare och/ eller föräldrar själva höra av sig till Kontaktcentret för att erbjudas bättre 
tillgänglighet, men även skola och socialtjänst kan remittera. HLT ska fortsätta som tidigare och 
Ungdomsmottagningarna har sina ingångar öppet som tidigare.  
 
En arbetsgrupp, med representation från berörda verksamheter, har under våren 2022 arbetat med 
att ta fram rutinen, där en strävan har varit att låta överenskommelsen ha en bredare ansats och 
omfatta barn och ungas psykiska ohälsa generellt, samt omfatta även socialtjänstens verksamhet. 
Tidigare NPF-rutinen (2016) har enbart rört NPF-problematik och omfattat färre verksamheter. Alla 
verksamheters och även barn och föräldrars perspektiv behövs för att förstå ett barns beteende vid 
psykisk ohälsa. Samma symptom kan bero på många olika orsaker.  
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Rutinen består av tre delar: Orienterande översiktsbild, överenskommelser och 
verksamhetsbeskrivningar. Under hösten har rutinen gått på remiss hos berörda verksamheter och 
den av Länssamverkansgruppen fastställda versionen presenteras på dagens möte. Det finns 
utmaningar i den nya rutinen, exempelvis förväntningar hos västerbottningen och medarbetare, att 
kunskapsstyrningen och vård- och insatsprogrammen inte är kända i alla verksamheter och att ett 
gemensamt system för avvikelser saknas.  Tillgänglighet till rutiner är en annan utmaning – många 
rutiner är okända, svåra att hitta och samordningen mellan olika rutiner saknas. För att säkerställa en 
systematisk implementering och uppföljning finns förslag på processledare samt arbetsgrupp för att 
arbeta med dessa frågor.  
 
Frågan ställdes om samtycke tas in av föräldrarna för att olika verksamheter ska kunna överföra 
information. Det behövs inte i det inledande skedet när Kontaktcentret triagerar, utan det sker i den 
verksamhet som barnet blir hänvisat till eftersom samtycke inte kan tas in generellt utan måste ges 
för varje verksamhet.  
 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 
 

43. Uppföljning regional samverkansstruktur 
Beslutsärende 
Föredragande: Anna Bergström, chef Beställarenheten 
I överenskommelsen om regional samverkansstruktur, som länets kommuner och Region 
Västerbotten ingår i sedan 2020, finns angivet att strukturen ska följas upp efter tre år. Detta 
eftersom systematisk uppföljning var en brist i den tidigare samverkansstrukturen. Syftet med 
uppföljningen är att belysa samverkansstrukturens funktionalitet utifrån beslutade huvudpunkter 
och effektmål, samt att ge förslag till anpassningar av strukturen till aktuella förhållanden. Särskilda 
fokusområden är värdet för invånaren, förändringar i verksamheterna eller organisation, forskning 
och hjälpmedel.  
 
En uppföljning av samverkansstrukturen planeras under våren 2023 och en extern utredare anlitas 
för uppdraget. Regionen och kommunerna delar på kostnaden 50/50. Länssamverkansgruppen har 
ställt sig bakom den plan för uppföljningen som har tagits fram och rekommenderar Samråd vård och 
omsorg att godkänna densamma. Uppföljningen kommer att genomföras under våren och förslag till 
förbättringar lämnas tidig höst, vilka Samråd vård och omsorg tar ställning till, för att sedan 
rekommendera varje huvudman att anta en eventuell revidering av den regionala 
överenskommelsen avseende vård och omsorg.  
 
Synpunkten lyftes på Samråd vård och omsorgs möte att det bland de utvalda intervjupersonerna 
behöver finnas en representation som är spridd över länet, och från olika verksamheter och olika 
nivåer. 
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Samråd vård och omsorg beslutade: 
- att godkänna planen för uppföljning av den regionala samverkansstrukturen avseende vård och 
omsorg mellan Västerbottens kommuner och Region Västerbotten. 
- att utse Samråd vård och omsorgs ordförande och vice ordförande, samt Fredrik Stenberg (s), 
Skellefteå kommun, till intervjupersoner till uppföljningen.  
 

44. Förankring Färdplan Nära vård 2030 i Västerbotten 
Informationsärende 
Föredragande: Katarina Lindahl och Britta Edström 
Utifrån den gemensamma framtidsbilden har förslag till en färdplan tagits fram. Den ska visa vägen 
framåt för omställningen till Nära vård i Västerbotten och beskriver den förflyttning som behöver 
ske. 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. Under hösten pågår en 
förankringsprocess, vars syfte är att inhämta synpunkter och reflektioner från många olika perspektiv 
för att åstadkomma en färdplan som känns relevant, inkluderande, angelägen och användbar. 
 
Synpunkter som lyftes på Samråd vård och omsorgs möte var att kompetensförsörjningen är den 
allra största utmaningen vi står inför och att den punkten därför bör lyftas fram än mer tydligt. 
Reflektionen gjordes att det är skillnad på behov och efterfrågan och att de med störst behov inte 
alltid har de starkaste rösterna. Behoven kommer att öka kraftigt under de närmaste åren med tanke 
på den ökande andelen äldre i befolkningen.  
 
Samråd vård och omsorg godkände informationen. 

45.  Ärenden till Länssamverkansgruppen 
Inga ärenden. 

46. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

47. Genomgång och sammanfattning av beslut 

48. Nästa möte 
17 mars 2023 Samråd vård och omsorg och Systemledning 
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Systemledning tillsammans med Länssamverkansgruppen 
 

49. Lärandeforum: Nytänkande styrning i den nära vården 
Beslutsärende 
Föredragande: Ida Strandell och Dag Norén, Governo  
En övergripande information gavs om de utvecklingsarbeten som görs i de tre länsdelarna: 
Gemensamt mobilt samverkanssystem i Umeå länsdel, ledningssystem för samverkan  
i Skellefteå länsdel, samt styrning och utveckling av sjukstugemodellen i Södra Lappland. 
 
Extra fokus lades på utvecklingsarbetet i Umeå länsdel. Arbetet tar sin grund i fyra styrande 
principer: Personcentrering, kontinuitet, äkta teamsamverkan, effektivitet. Målgrupper har 
identifierats och förslag på olika vårdlösningar för att utnyttja systemets fulla kapacitet håller på att 
tas fram. Förslaget är ett samägt mobilt samverkanssystem med en gemensam ledningsgrupp med 
representanter från kommun/primärvård/sjukhus. Ledningsgruppen utgår från de styrande 
principerna och ska säkerställa kontinuerlig uppföljning av hur systemet och samverkan fungerar. 
 
Synpunkten lyftes på mötet att när det gäller psykosocialt stöd, exempelvis att motverka ensamhet, 
finns viktiga resurser att ta tillvara i civilsamhället. Frågan ställdes kring tillgängligheten i ett 
geriatriskt team på kvälls- och helgtid. Erfarenheter från andra delar i landet visar att genom teamen 
blir arbetet kring individen mer långsiktigt och förebygger på ett bättre sätt situationer som annars 
kan uppstå, vilket har lett till att behovet av akuta insatser på kvällar och helger minskar. Frågan 
ställdes hur man blir inskriven i något av teamen. Det skulle kunna behövas någon typ av 
bedömningsteam eller liknande. Inklusionskriterier och vägar för bedömning behöver tydliggöras i 
nästa steg. Synpunkten lyftes att en gemensam ledningsgrupp är en nödvändighet, och ett politiskt 
stöd behövs i processen. Diskussion fördes kring upplägget och huruvida ett eller två team är att 
föredra. I systemledningen ska det inte beslutas om detaljer, till exempel antalet team. Däremot 
behöver det beslutas om inriktning och att gå vidare. 
 
Den 8 december hölls dialogdag i Umeå länsdel med förtroendevalda, representanter från 
brukar/patientorganisationer och personer från olika verksamheter för att diskutera ett samägt 
samverkanssystem. Under dagen diskuterades möjligheter och utmaningar identifierades. 
Målgruppen är komplext sjuka, inklusive riskgrupper, vilket är den målgrupp som dominerar inom de 
mobila team som redan finns. Då gruppen komplext sjuka och äldre är stor och kommer att öka 
under de kommande åren, finns behov av att utnyttja alla relevanta mobila resurser för att kunna 
möta behoven. Synpunkten lyftes på systemledningens möte att hemtjänst och biståndshandläggare 
är en viktig del för att få samverkan kring den enskilde att fungera. Målet är att samverkan kring 
individen ska vara så välplanerad och framåtsyftande att man minimerar de akuta tillfällena. Dock 
måste nödvändiga funktioner finnas att tillgå när situationerna uppstår. Det är positivt att processen 
går framåt och det är viktigt att de som deltog i dialogmötet får fortsatt information. Förslaget 
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behöver processas vidare i arbetsgruppen och förankring behöver göras i verksamheterna, 
exempelvis i hemtjänsten.  
 
För att främja en lärande kring nytänkande styrning utifrån arbetet i de tre länsdelarna föreslås ett 
längre fysiskt möte i vår och koordinatorerna uppdras att föreslå ett passande datum. 
 
I fokus för samtliga aktiviteter är att utveckla ett mobilt samverkanssystem som:  
1) tydliggör vilka målgrupper som är i fokus i ett första steg 
2) tydliggör kärnteam inom det mobila samverkanssystemet (hur dessa kan samverka och stödjas av 
andra konsultativa specialistkompetenser inklusive övriga mobila team) 
3) identifierar riskgrupper (inom aktuella målgrupper) som kan bemötas tidigare, innan dessa 
behöver omfattas av mobila insatser, genom systematisk tillsättning av en fast vårdkontakt 
4) leds av en gemensam ledningsgrupp från regionen och kommunerna inom länsdelen för att 
utveckla och säkra ömsesidiga samverkansnyttor  
 
Systemledningen beslutade att ställa sig bakom inriktningen för det fortsatta arbetet i länsdel Umeå, 
enligt förslag i punkt 1–4 ovan. 
 

50. Mötet för systemledningen avslutas  
Protokollförs i Samråd vård och omsorgs protokoll. 
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Bilaga. Närvarolista 

Närvarande Samråd vård och omsorg 
Carin Nilsson (s)  Umeå kommun, ordförande 
Anna-Lena Danielsson (s)  Region Västerbotten, vice ordförande 
Bengt Henriksson (c)  Dorotea kommun  
Dan Oskarsson (s)  Vindelns kommun  
Fredrik Stenberg (s)  Skellefteå kommun 
Henric Jakobsson (s)  Vännäs kommun   
Inger Stenlund (v)  Sorsele kommun  
Ingrid Nygren (c)  Bjurholms kommun  
Iosif Karambotis (s)  Skellefteå kommun  
Kerstin Sjöström (c)  Nordmalings kommun  
Kjell Bäckman (v)  Region Västerbotten  
Mona Andersson (s)  Robertsfors kommun  

Frånvarande 
Annika Wibrell (s)  Vilhelmina kommun  
Eva Stuge (m)   Lycksele kommun   
Kim Bergström (v)  Malå kommun  
Lars Bäckström (c)  Region Västerbotten,  
Linnea Lindberg (åp)  Åsele kommun   
Magnus Eriksson (s)  Norsjö kommun    
Roland Gustafsson (kd)  Storumans kommun  
Veronica Kerr (kd)  Umeå kommun   

Närvarande Länssamverkansgruppen 
Camilla Andersson Region Västerbotten 
Staffan Berggren Bjurholms kommun 
Gaby Bisping  Dorotea kommun 
Jhonas Nilsson Robertsfors kommun 
Andreas Witt  Nordmalings kommun 
Jenny Örnberg 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 

Frånvarande 
Pernilla Henriksson Umeå kommun 
Pernilla Ahlström Lycksele kommun 
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John Olsson  Malå kommun 
Eva Bergström  Norsjö kommun 
Katarzyna Wikström Skellefteå kommun 
Ana-Maria Deliv Skellefteå kommun 
Sara Johansson Sorsele kommun 
Anna Kroik  Storumans kommun 
Karolina Lundqvist Umeå kommun 
Linda Larsson   ordf. Beredning barn/unga 
Karin Åberg  ordf. Hjälpmedelsrådet 
Gabriella Eikelboom ordf. Beredning vuxna/äldre 

Övriga tjänstepersoner 
Monica Wahlström, FoU Socialtjänst 
Britta Edström, regional samverkanskoordinator 
Katarina Lindahl, regional samverkanskoordinator 
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