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Region Västerbotten 
Landstinget 

Nr Ärende/Föredragande Noteringar Beslut/Konsensus 

31 Apodos 
Yvonne Nilsson 
landstinget 

Apodos – lägesrapport. Yvonne redovisar 
dagsläget om Apodos 
 
F.n. pågår en nationell upphandling av Apodos. 
Specifikation av dostjänsten är i stort klar.  
Det finns privata intressenter inom området 
även om de inte är många. Idag läggs 
dosapotek ner vilket gör att ingen annan aktör 
kan ta över verksamheten. 
 
Statlig utredning är aktualiserad om bl.a. 
finansiering av dostjänster som även kommer 
att ta upp problemen med den bristande 
konkurrensutsättningen.  
Direktiv håller på att skrivas – beräknas kunna 
innebära eventuella lagförändringar 2014. 
Betalningsansvaret för kommunerna som finns 
enbart i Västerbotten kommer att tas upp i 
denna utredning.  

Rapporten läggs till 
handlingarna samt 
noterades att LSG 
återkommer ev. via 
mejlkonversation till 
frågan när specifikationen 
är klar. 

32 Kunskap till praktik  
Gunborg Brännström 
Eva Rydell 
Bilagor: 
Genomförandeplan 2012 
utan finans.pdf 
Länsuppföljning2011 
HAGB.docx 

Besök av Gunborg Brännström SKL i anledning 
av att Kunskap till praktik upphör och hur 
implementeringen skall fortsätta efter 2011. 
 
Gunborg inledde med syftet för träffen  
Länsträffarna blir en del i redovisningen till 
departementet om projektet. Genomgång den 
nya överenskommelsen där Kunskap till praktik 
är en del. Pengarna tar enl. departementet slut 

 



   

 

2011-11-31. Ev. kan det komma medel 
ytterligare dock ej till processledare. 
  
Hur tänker kommunerna och landstinget i 
fortsättningen? Vid diskussionen framkom att 
missbruksfrågorna kommer att fortsätta vara 
en del av LSG:s arbete och inte minst det lokala 
utvecklingsarbetet. Vi har en tydlig struktur för 
det övergripande länsarbetet. Det pågår en 
diskussion om vilka frågor som skall hanteras 
lokalt och vad som skall vara länsfrågor inom 
ramen för FoU Västerbotten – den regionala 
stödstrukturen för bl.a. kunskapsförsörjning.   
 
Verksamhet skall nu integreras i de normala 
samverkans- och samarbetsstrukturen och att 
finansiera en processledare för missbruksfrågor 
på länsplanet är inte aktuellt. Däremot kommer 
den regionala stödstrukturen att ta över en del 
arbetsuppgifter i framtiden. Processledaren 
skall återkomma med förslag till LSG i den 
delen. Länspolicy skall tas innan årets slut. 
En annan viktig fråga gäller uppföljning.  
SKL stöder LOKE, UIV - utvärdering av insatser 
för vuxna och Mångbesökarmodellen.   
 
Brukarinflytande sker på olika sätt i länet –
länsgrupp med brukarorganisationer finns inte 
f.n. Initiativ måste komma från 
organisationerna själva. Brukarenkäter finns på 
olika ställen och  brukarrevisioner. 
 
SKL kommer enligt Gunborg att få ett vidgat 
ansvar för barn i riskbruksmiljöer och 
föräldrarollen i kommande överenskommelser 

33 Föregående 
mötesanteckningar  

Genomgång minnesanteckningar 
 

Läggs till handlingarna. Till 
nästa sammanträde tas 
upp frågan om inrättande 
av arbetsgrupp inom 
handikappområdet . 

34 FoU Västerbotten 
 
Marie Ernestad 
 
Bilagor:  

1. Verksamhetsplan 
2011 … 

 
2. Aktivitetsplan mål 

2011. 

Marie Ernestad fick vid förra sammanträdet i 
uppdrag att i april återkomma med förslag till 
verksamhetsplan för 2011 m.m. ärendet blev 
inte helt slutbehandlat och beslutades att 
avsluta diskussion vid detta sammanträde. 
 
Aktivitetsplan för arbetet med systematiskt 
förbättringsarbete för sjuka äldre redovisas. 
Krav från SKL att redovisa vad som skall göras 
under 2011. 20 personer har sökt barn och 
unga-tjänsten. 

Verksamhetsplanen 
godkänns. 
 
Aktivitetsplanen godkänns. 
Kollas upp hur materialet 
är förankrat och hur % 
siffrorna är satta. Därefter 
skickas planen in till SKL. 
 



   

 

   
Särskilda regionala satsningar för 2011 

 Förbättringsarbete för de mest 
sjuka äldre – 67 mkr – 3 mkr till AC 
(FoU Västerbotten) 

 Försöksverksamheter för 
ovanstående – 19 projekt – 70 mkr 

 Kvalitetsregistren – 121 mkr varav 
21 till registren ( 40 mkr 50% eller 
fler registrerade dödsfall 10 mkr 
70% registrering) (50 mkr till 
relevanta kommuner och landsting) 

 Nationell samordning och 
information – 8 mkr till SKL 

 Utvärdering – SoS – 5 mkr 
 
 

 Kommunalisering av 
hemsjukvård 
 
Yngve Sundin 

AC Konsensus beslutade att uppdra åt 
respektive direktör att upprätt projektplan för 
kommunalisering av hemsjukvården samt att ta 
kontakt med de mindre kommunerna för att 
efterhöra deras inställning innan ett 
omfattande arbete inleds. 
Landstinget har utsett Sofie Edberg att 
tillsammans med Yngve Sundin att ta fram en 
projektplan för arbetet. 
 

Redovisningen noterades 

36 Rutiner kring transporter för 
barn- och 
ungdomspsykiatrin   
 
Uppföljning av beslut från 
augusti 2010 
 
 
Britt Inger Högberg 

”Lotta redovisar synpunkter på hur BUP i 
rutinbeskrivning formulerat socialtjänstens 
ansvar vid transporter för barn och 
ungdomspsykiatrin. Skrivningen har skett utan 
samråd med socialtjänsten och motsvarar inte 
vad som kan anses vara socialtjänstens ansvar. 
Ewa informerar om ett pågående arbete och 
översyn av SKL som rör transporter till och från 
olika institutioner m.m. och denna kommer att 
beröra ansvarsfrågan. Mats tar kontakt med 
BUP för diskussion och översyn av rutinerna” 
Britt-Inger återredovisar. 
 
Bordlagt ärende från april 

Ärendet avförs med 
motivet att problemen 
inte kvarstår – justeringar 
av texten om 
socialtjänsten har gjorts. 

37 Genomgång av uppdragslista  
Bilaga 
Uppdragsbeskrivning 06-14 

 
 

Noteras och läggs till 
handlingarna  

38 Fakturahantering kring 
betalningsansvar 
Lotta Svärd 
Britt Inger Högberg 
Ewa Klingefors 
 
 

Umeå och Skellefteå kommun har problem 
med fakturor som landstinget skickar kring 
kostnader för utskrivningsklara. Fler och fler 
fakturor bestrids och detta genererar ett 
betydande merarbete. En dialog har inletts 
kring hanteringen. LSG bör diskutera hur vi kan 
förbättra hanteringen kring dessa fakturor. 

 



   

 

Bilaga 
LSG 110419 – avvikelser och 
fakturahantering- tidigare 
utskickad 

Britt-Inger har initierat en översyn av vad som 
är problemet i Skellefteå och motsvarande skall 
ske i Umeå. En första träff har förevarit – 
avrapportering 

Har varit ett möte men man är klar än bl.a. har 
framförts önskemål om att fakturaunderlag 
skickas till kommunerna, synpunkter på 
otydliga fakturor och problem med 
primärvårdens engagemang i vårdplaneringen. 

 

39 Ekonomisk kalkyl 
hälsocoachprojektet   
 
Ewa Klingefors 
 

Maria Falk VLL och Helen Andersson, Umeå 
socialtjänst hade fått i uppdrag att granska 
kalkylen som projektet gjort inför en 
fortsättning av satsningen. De har nu reviderat 
kalkylen.  

Diskussion om hur vi ser på ev. fortsättning 
efter finansieringens upphörande. 

Projektet har enligt rapporten fallit rätt väl ut. 
Bl.a. har brukarna sett påfallande positiva 
effekter gällande hälsa, välbefinnande m.m. 

Inför 2012 vill man permanenta verksamheten 
till en kostnad av 1,8 milj. kr varav förslaget är 
att kommun och landsting delar på kostnaden.  
Kostnaden är granskad och reducerat till 1,6 
milj. kr. Landstinget har inte prioriterat frågan. 

Enkät skickas till 
kommunerna om intresse 
för delaktighet och hur 
mycket man är beredd att 
satsa.  
Frågan tas upp den 7 
oktober på 
Socialchefsträffen och 
Britt Inger kontaktar C-G 
Olofsson för att efterhöra 
om psykiatrin är beredd 
att finansiellt bidra till 
fortsatt satsning. 

40 Revidering av rutiner för 
samordnad vårdplanering 
samt kort rapport nuläge 
Prator 
Märta Sjöberg, Gunnel 
Brodin och Ruth Zakrisson, 
Landstinget 
Bilaga 
Remiss färdiga SVPL 
länsrutiner maj 2011 

Informerades om revidering av länsrutinen 
samt lägesrapporterade om Prator 
 
Prator har idag 5000 användare – även privata 
är med. En del arbete har lagts ner på att 
skärpa upp de lokala rutinerna som inte 
fungerar fullt ut.. 
 
Revidering av länsrutin för samordnad 
vårdplanering har skett. Se bilaga. 
Vårdrapport föreslås använda s i Prator vilket 
kräver insatser såväl från kommun som från 
landsting.  
Arbetsgruppen vill dessutom arbeta vidare med 
hantering av avvikelserutiner. 
 
Vid diskussionen framkom bl.a.  

 Mer än 2 insatser från hemtjänsten kan 
innebära problem för de som bara har 
städning och inköp – vilken relevans 
finns det att vårdrapportera då? 

 

Revideringen av länsrutin 
godkännes med smärre 
textjusteringar med 
undantag för 
vårdrapporten (sid 5) där 
beslut från 
datainspektionen skall 
avvaktas innan ställning till 
förslaget kan tas. 
 
Ikraftträdande sker  1 
oktober 
 
Arbetsgruppen utser inom 
sig en mindre grupp som 
får fortsatt uppdrag med 
förslag till hantering av 
avvikelserutiner i länet 
samt uppdatering av 
information på hemsidor. 
 
Den reviderade rutinen 



   

 

 Datainspektionens prövning av om 
rutinen för vårdrapporten är förenlig 
med lagstiftning och bör vara klar innan 
den används – behörighetsfrågan 
måste prövas vidare eftersom alla på 
landstinget kan hämta informationen 
vilket känns tveksamt . Frågan prövas 
även för bl.a. Karolinska institutet vilket 
har relevans för Västerbotten.  

 

 

distribueras till företrädare 
för respektive huvudman. 

41 Aktuella förändringar inom 
landstinget 
 
Britt Inger Högberg 

Redovisades pågående organisationsförändring 
inom landstinget.  
 
6 staber har blivit 5 – förutom personal, 
ekonomi och information två nya  

Staben för planering och styrning 

Sofie Edberg har utsetts till chef för staben för 
planering och styrning. Denna stab kommer att 
få det övergripande uppdraget att initiera, driva 
och följa upp landstingets strategiska planering 
och ansvar i vid bemärkelse. Ansvaret omfattar 
bl.a. politiskt tjänstemannastöd, arbetet med 
landstingets strategiska planering och 
uppföljning, utveckling av landstingets 
ledningssystem, juridisk support inklusive 
allmänna myndighetsfrågor, beställarfunktion 
för primärvård och tandvård, katastrof- och 
beredskapsplanering samt diarium. 

Staben för verksamhetsutveckling 

Margit Håkansson har utsetts till chef för 
staben för verksamhetsutveckling. Denna stab 
kommer att få det övergripande uppdraget att 
initiera, driva och följa upp landstingets 
verksamhetsutveckling i vid bemärkelse.   

Ansvaret omfattar bl.a. verksamhetsutveckling 
och systematiskt förbättringsarbete, 
patientsäkerhet, folkhälsa och förebyggande 
hälsoarbete, smittskyddsfrågor, forskning och 
utveckling inklusive samarbetet med Umeå 
universitet, jämställd och jämlik vård, 
kunskapsstyrning inklusive nationella riktlinjer, 
prioriteringar m.m. 

Informationen noterades 



   

 

 Dessutom inrättas fyra verksamhetsområden - 

3 sjukvårdsområden samt intern service 
förutom primärvård och tandvård. 

Frågan om vem som skall ingå i LSG 
fortsättningsvis är i skrivande stund oklart. 
 
Beträffande ekonomin har landstinget ett svårt 
läge innevarande år men också på grund av ev. 
förändringar av skatteutjämningen som innebär 
en minskad intäkt på knappt 320 mkr om den 
går igenom. Sammantaget under planperioden 
krävs också kostnadsminskande åtgärder 
motsvarande 300 miljoner kronor exklusive ev 
förändringar i skatteutjämningen. 
 

42 Statsbidrag  – 
stimulansbidrag till 
äldreomsorgen 
Bilaga Socialstyrelsen 
information om 
stimulansbidrag 

Diskuterades eventuellt samarbete gällande 
läkemedelsgenomgångar med landstinget.  

Lotta och Ewa kollar upp 
om det finns 
förutsättningar för 
samarbete och 
återkommer till Britt-Inger. 

43 Bidrag till seminarium den 2 
september i Umeå med 
Gerard Larsson i anledning av 
missbruksutredningen. 
 
 
 
 

Gerard Larsson kommer till Umeå den 2 
september och via Kunskap till praktik anordnas 
ett seminarium i Umeå. Budgeten för Kunskap 
till praktik är intecknad till årets slut. Vi räknar 
med att 2-300 personer kan vara intresserade 
om man inte tar ut avgift för evenemanget och 
har tänkt oss Nolia i Umeå främst beroende på 
parkeringsfrågan. Vi menar att detta är en 
mycket viktig konferens för både landstinget 
och kommunerna. 
 
De kostnader vi kommer att få är: 
Lokal och teknikkostnader 12 700:- 
Fika 8 000: - - 12.000:- (200 resp. 300 deltagare) 
Flygkostnader+taxi  Gerard Larsson 5 000:- 
 
Totalt 25 -29.000:- 
 
Britt-Inger menar att de kan vara med och bidra 
men att det skall ske utifrån antalet deltagare 
från landstinget. 

Noterades Britt-Ingers 
förslag till medfinansiering. 

 

Lotta Svärd                       

Ordförande     Yngve Sundin      
      Sekreterare e.u. 


