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 2011 

 
Ärende 58 - 71 

Protokoll  Länssamordningsgrupp (LSG) 
11 november 2011 
10.00  - 16.00 Lokal Eken 2 tr 
Region Västerbotten  

 

 Deltagare 
 
 
 
 
 
 
 

Lotta Svärd, Ordförande 
Ewa Klingefors 
David Grahn 
Marie-Louise Lundqvist 
Britt-Inger Högberg,  
Sofie Edberg 
Kerstin Lagerwall  
Yngve Sundin, sekreterare 
Övriga: Märta Sjöberg, Peter Rönnblom, 
Eva Rydell, Marie Ernestad, Pia Friberg, 
Jeanette Jonsson, Sara Gustafsson, Jonas 
Claeson 

Skellefteå kommun 
Umeå kommun 
Robertsfors kommun 
Malå kommun 
Landstinget 
Landstinget  
Landstinget 
Region Västerbotten 
 
 

Nr Ärende/Föredragande Noteringar Beslut/Konsensus 

58 Föregående minnes 
anteckningar 

Genomgång minnesanteckningar 
 

Noterades 

59 Äldreplan 
 

AC Konsensus beslutade uppdra åt 
länssamordningsgruppen att medverka vid 
framtagandet av målsättning för arbetet 
Diskussion om upplägg av detta arbete – 
kopplas ihop med ärende 60. 
 

Se nedan 

60            - 11.00 
Nya medel från SKL 
970 000:- 
Yngve Sundin 
 

Bilaga: Ansökan till SKL om 
medel – stöd till fördjupad 
samverkan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKL har efter överenskommelse med 
regeringen beviljat länen nya medel för 
fördjupad samverkan mellan 
huvudmännen. Summan är 970 tkr som 
utgår som engångsbelopp. Ansökan kräver 
politiskt godkännande. 

Diskuterades hur detta arbete kunde 
länkas till LSG:s uppdrag att medverka vid 
framtagandet av målbeskrivningar för 
äldreplan. Viss oklarhet råder om 
omfattning och innehåll beträffande 
äldreplanen men det finns 
beröringspunkter mellan uppgifterna. Vid 
diskussionen framkom bl.a. att målet skall 
kompletteras med: Målbild för äldreplan 
men också att LSG inte ville binda sig exakt 
hur processledningen skulle ordnas men 
avser återkomma till den frågan. 

LSG beslutar att föreslå AC 
Konsensus   

att godkänna upprättat förslag 
med komplettering av målen 
och  

att beslutet delges SKL – 
Sveriges Kommuner och 
Landsting 

61 11.00 -11.30 
Läkemedelsuppföljningar 
och kommunernas behov av 
kompetensuppföljning 

Redovisas läget – med bl.a. 
utbildningssatsningar t.ex webbaserad 
utbildning. 465 genomgångar har skett 
under 9 månader 2011 varav 143 

Läkemedelscentrum tar fram 
förslag till uppdrag för ett 
länsdokument för säker 
läkemedelshantering för äldre i 



   

Sida 2 av 6 
 

 
Jeanette Jonsson VLL 
Pia Friberg Umeå 

uppföljningar men mycket få i ordinärt 
boende 

länet  

62 Arbetsgrupp utifrån 
handlingsplan för att 
utveckla samverkan mellan 
landstinget och 
kommunerna i Västerbotten 
i insatser riktade till 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
 

LSG beslutade att en ny inventering skall 
genomföras enligt den modell som 
utarbetats med stöd av Nationell 
psykiatrisamordning och utifrån 
handlingsplanen.  
2012-06-30 bör modellen vara framtagen 
och prövad 
Redovisning av namn 
Margareta Carlborg, Skellefteå 
Kicki Lundmark, VLL sammankallande 
2 saknas till arbetsgruppen. 
 

Egil Sjögren från kommunen 
samt utser landstinget 1 
ytterligare representant. 

63 Hälsocoachprojektet   
 
 

Frågan diskuterades vid LSG:s möte i juni 
och september. 
 
LSG beslut i september: 
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. 
Projektet har inte en förankring som 
länsprojekt inom landstinget och 
kommunerna varför frågan måste hanteras 
lokalt 

Frågan får hanteras på lokal nivå  

 
64 

Hemmedelssavtal 
Eva Galin 
Peter Rönnholm 
Bilagor: Samarbetsavtal 
m.m. 
8 zippade filer 
 
 

Hjälpmedelsavtal 
Petr Rönnholm redovisade arbetsgruppens 
förslag till nytt ramavtal samt förslag till 
lokala avtal.  

Syftet med ramavtalet är att med en 
helhetssyn främja kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig hjälpmedelsverksamhet 
inom Västerbottens län. Genom att 
Länsövergripande avtala om de 
övergripande huvuddragen för hur 
Hjälpmedelsverksamheten skall användas 
stöds ett gemensamt agerande mellan 
Landsting och Kommuner där möjlighet för 
en optimering av kostnader och nytta kan 
uppstå 

Det lokala avtalet syftar till att på ett mera 
detaljerat sätt än i ramavtalet avtala om 
innehållet i tjänster och produkter från 
Hjälpmedelsverksamheten. 

Godkänner ramavtalet för 
undertecknande av resp. 
direktör 
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Lokalt samverkansavtal specificerar den 
gemensamma verksamhet som alla kunder 
tar del av. Här ingår: Produktförsörjning, 
konsultation. Service och underhåll.  
 

65 Kunskap till praktik 
Eva Rydell 
Bilaga: 
Kunskap till praktik, LSG 11 
november 2011.pdf  
Länsdokument, missbruk o 
beroende 2011-2012 
 

Slutrapport från kunskap till praktik – se 
bilaga 
Förslag till beslut: 

 

att fastställa länsdokumentet  

att besluta om implementeringsstöd av UIV 
alt 

att ge FoU Västerbotten i uppdrag att 
tillsammans med andra kunskapsmiljöer 
utarbeta förslag till lokalt anpassade 
uppföljningssystem för hela länet inom 
missbruksområdet 

att ge uppdrag om fortsatt utvecklingsstöd 
gällande:  

- Brukarorganisationerna  

- Samverkan  

- Utbildning, utbildare och metodstöd  

- Länsdokument, uppföljningsansvar med 
förslag om eventuell revidering  

att ge uppdrag till arbetsgrupp från båda 
huvudmännen att utreda behov och 
förutsättningar till ett beroende Center.  
 
 

Länsdokumentet omarbetas till 
ett tydligare länsstyrdokument 
 
Uppdrag åt FoU Västerbotten 
att tillsammans med andra 
kunskapsmiljöer lämna förslag 
på lokalt anpassade 
uppföljningssystem för hela 
länet inom missbruksområdet 
 
Framföra till SKL att de måste 
fortsätta med fortsatt 
utbildning av utbildare  
 
Frågan om ansvar för 
utbildning, nätverk för utbildare 
m.m. tas upp nästa 
sammanträde. 
 
 

66 Genomgång av 
uppdragslista  
Bilaga: 
Uppdragslista 

 
 

Noterades 

67 FoU Västerbotten 
Information 
Marie Ernestad 
Bilaga: Överenskommelse 
om implementering av 
modeller för stöd i 
föräldrarollen inom 
missbruks- och 
beroendevården 
 
Genomförandeplan 
Intresseanmälan - 
utvecklingsarbete om barn 
som anhöriga. 
 

Överenskommelse om implementering av 
modeller för stöd i föräldrarollen inom 
missbruks- och beroendevården samt 
genomförandeplan för att erhålla medel 
från landstinget. 

I bilaga även andra liknande medel som 
kan sökas. 

Beträffande intresseanmälan pågår 
diskussioner i länet redan bl.a. i Umeå och 
Skellefteå. 

Godkänner genomförandeplan 
och föreslår resp. direktör att 
teckna överenskommelsen för 
att erhålla medel motsvarande 
½ tjänst. 
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68 Prator 
 
Märta Sjöberg 
 
Bilagor: Förslag till nya 
Tillägg och förtydliganden 
av överenskommelse Prator 
2011.docx 

Kostnadsberäkning 
Prator.xls 

Förslag till nya tillägg och förtydligande till 
överenskommelsen om Prator 

Kostnadsberäkningen gäller en ev. effekt 
för Vännäs. 

 Med anledning av datainspektionens svar i 
samrådsfråga kring samordnad 
vårdplanering kan inte vårdrapporten i 
Prator nyttjas. 

Rekommendation till 
kommunerna att anta tillägg 
och förtydliganden i 
överenskommelsen om Prator. 
 
Noteras att vårdrapporten ej 
skall nyttjas. 

69 Kommunalisering av 
hemsjukvård 
 
Yngve Sundin  
Sofie Edberg 
Britt Inger Högberg 
Bilaga: 
Gränsdragning Norrbotten 
 
 

Aktuell information om läget. 
 
Upptaktsmöte den 3 november samt träff 
med Norrbotten den 1 november 
avrapporteras. 
Norrbotten har valt att inte ta med barnen 

0-18 år i sin överenskommelse 

Verksamheter som överförs till 

kommunerna 

Hälso- och sjukvård och palliativ vård i 

ordinärt boende, avser både hembesök och 

hemsjukvårdsbesök. Tekniska hjälpmedel – 

avgränsning mot specialistförskrivna 

hjälpmedel och mot primärvårdens 

mottagning 

Psykiatriinsatser i ordinärt boende som 

utförs av primärvårdens distriktssköterska, 

distriktsarbetsterapeut och 

distriktssjukgymnast  

Inkontinenshjälpmedel, Diabetestekniska 

hjälpmedel, Sjukvårdsmaterial, Medicinsk 

fotvård – inkl. särskilt boende och 

Hemsjukvård till utomläns- och 

utomlandspatienter 

Verksamheter som blir kvar i Landstinget 

Mödra- och barnhälsovården, Barn och 

unga upp till 18 år, Ansvaret för sluten och 

öppen specialistpsykiatri, 

Rehabiliteringsinsatser för inneliggande 

pat. och mottagningsverksamhet, 

Habiliteringsinsatser på specialistnivå, 

Individuella planen och 
provtagning bör särskilt tittas på 
i Prator – en särskild grupp 
tillsätts kring 
informationsöverföringen som 
bär knytas till 
verksamhetsgruppen. 
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Demensutredningar, Dietistkompetens kan 

avropas i enskilda ärenden, Asylärenden 

och ensamkommande barn o unga och 

Ansvar för bårhus 

70 Projekt Balans 
Kerstin Lagerwall 
 

18 projekt och 150 miljoner som skall 
sparas. Landstinget arbetar med tårtbitar i 
st f osthyvel – centralt egenvården skall 
prioriteras och primärvården skall ta emot 
15 000 öppenvårdsbesök från slutenvården 
2 ambulanser avvecklas.  
Ett antal länskliniker skall ev. bildas. Arbete 
pågår. Arbetet har rönt massmedialt 
intresse. 

Noterades 

71 Övriga frågor 
1. Val av ordförande 

för 2012 
 
 
 
 

2. Sammanträdestider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Syn o 
hörselrehabilitering 

 
 
 
 
 
 
 

4. Beslutsexpidering – 
hur? 

 
 
 
 
 
 

 
Landstinget utser ordförande för 2012. 
Uppdraget alternerar årligen mellan 
kommunerna och landstinget 
 
 
 
AC Konsensus sammanträdestider bestäms 
den 17 november prel förslag: 

 29 februari  

 13 april  

 7 juni  

 Ev. i september  

 28 nov efter Förbundsfullmäktige 
 

 
 
 
Det pågår 2 arbetsgrupper men det borde 
återredovisas vad de gör och vad 
problemet är innan LSG tar vidare ställning 
 
Efterfrågan har gjorts om var man kan läsa 
protokollen från LSG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sofie Edberg utses för 2012 
 
 
 
 
 
 
 

• 10 febr 
• 11 april 
• 11 maj 
• 14 sept 
• 9 nov 

 
 
 
 
 
 
Ärendet tas upp efter 
redovisning av 
problembeskrivning av 
arbetsgrupperna 
 
 
 
 
 
Protokollet läggs ut på Region 
Västerbottens hemsida under 
vård och omsorg – 
 
http://www.regionvasterbotten.
se/det-haer-goer-vi/naeringsliv-
och-samhaellsbyggnad/vard-
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5. Försöksverksamhet- 

er och erfarenhets- 
seminarier 

 
 
 
 
Nästa sammanträde – 
förslag på ärende 
 
 
 
 
 

 
Erfarenhetsutbyte i länet för de via SKL 
finansierade försöksverksamheterna.  
 
 
 
 
 
Förbrukningsmaterial – gemensam 
upphandling 
 
 

och-omsorg.html 
 
Bör kunna utföras inom ramen 
för arbetet med äldreplan enligt 
ovan och även innefatta andra 
goda exempel.  

 

Lotta Svärd                       

Ordförande    Yngve Sundin        
     Sekreterare e.u. 


