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Protokoll från 

Politisk samverkansberedning  
för vård, skola och omsorg 

Tid och plats 

3 september 2015 kl 10.00-14.00, Sunderby folkhögskola 

Beslutande 
Landstinget 

Anders Öberg (S), ordförande 

Agneta Granström (MP) 

Dan Ankarholm (NS) 

 

Kommunerna 
Socialberedningen: 

Margareta Bladfors Eriksson (S) 

Marlene Haara (S) 

Stefan Granström (C) 

 

Barn- och utbildningsberedningen: 

Rigmor Åström (M) 

Frånvarande beslutande 
Landstinget 

Maria Stenberg (S) 

Glenn Berggård (V) 
 

 

Kommunerna 

Socialberedningen 

Helena Öhlund (S) 

Gunnar Bergman (V) 

 

Barn- och utbildningsberedningen 

Sven Nordlund, (MP) 

Carina Sammeli (S) 

Åke Johdet (S) 

 

Tjänstemän 

Anneli Granberg 

Ingrid Carlenius 

Maria Lavander 

Inga Gustafsson 

  

 

 

 

........................................................... 

Inga Gustafsson, sekreterare 

 

 

 

...........................................................     

Anders Öberg, ordförande 

 

 

 

........................................................... 

Dan Ankarholm, justerare 
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§ 1 

Sammanträdet öppnas 
Ordföranden Anders Öberg (S) förklarar sammanträdet öppnat. 

 

§ 2 

Val av justerare 
Dan Ankarholm (NS) utses att tillsammans med ordföranden justera proto-

kollet. 

§ 3 

Dagordning för mötet 
Utsänd dagordning för mötet fastställs med komplettering av punkten ”Nya 

samverkansavtal” 

 

§ 4  

Protokoll från föregående sammanträde 
Genomgång av protokoll från sammanträdet den 2 juni 2015. Protokollet 

läggs till handlingarna.  

 

§ 5 

Norrbus – rapport nuläge 
Ett omtag ska göras beträffande Norrbus. En utbildningsdag för kunskap om 

Norrbus är genomförs den 22 oktober och ett nätverksmöte är inplanerat till 

den 19 november. 

En utvärdering av verksamheten ska genomföras av landstinget och kom-

munförbundet gemensamt. Indikatorer och nuläge ska beskrivas som sedan 

ska följas upp vid en ny utvärdering 2017. 

Avvikelsehantering ska påbörjas för att påvisa brister i kedjan. Arbetet ska 

klargöra hur avvikelser ska registreras, var och hur de ska åtgärdas samt hur 

de ska samordnas. 

Norrbus är i behov av en budget för att kunna ersätta föreläsare och andra 

kostnader som uppstår. 

En hemsida för Norrbus, gemensam för landstinget och kommunförbundet, 

ska tas fram. 

Ny folder för Norrbus har tagits fram.  

Beslut 

Rapporten godkänns. 

Föredragande: Maria Lavander 

Bilaga: Presentation av rapport om nuläget 
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§ 6 

PRIO-satsningen – rapport nuläge 
Grundkrav är att det ska finnas en samverkansöverenskommelse samt webb-

information. Överenskommelsen kommer att omarbetas under nästa år. 

En handlingsplan för arbetet med psykisk ohälsa har utarbetats i samverkan 

med NSPH. Denna samt en kvalitetskontroll av webbinformation kring psy-

kisk ohälsa är inskickad till Socialstyrelsen för en förhandsbedömning.  

Tio av länets 14 kommuner har idag lokala handlingsplaner som beskriver 

hur arbetet ska bedrivas i respektive kommun, bl a samverkan med brukarråd 

och hälsocentraler. 

Landstingets registreringar i kvalitetsregister angående tillgänglighet uppgår 

till 14 procent. För att få stimulansmedel från staten krävs 70 procent. 

Beslut 

1 Rapporten godkänns. 

 

Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius. 

 

§ 7 

Beroendecentrum 
Verksamheten är i full drift med patienter från hela länet. Ett antal utom-

länspatienter har dessutom tagits emot inom verksamheten.  

Beslut 

1 Rapporten godkänns. 

2 Jan Karlsson, enhetschef för beroendecentrum bjuds in till kommande 

samverkansberedning för att berätta om verksamheten. 

Föredragande: Anneli Granberg 

 

§ 8 

Strukturfondsansökan – Ökad delaktighet och 
personcentrerad sammanhållen vård genom 
tillgängliga samordnade individuella planer 

En ansökan till strukturfonden är inlämnad 31 augusti. Landstinget, Tieto, 

EIC och kommunförbundet deltar i arbetet. Tre pilotkommuner är utsedda; 

Luleå, Kiruna och Älvsbyn, samtliga med olika journalsystem. Syftar till att, 

utifrån ny lagstiftning på området, skapa förändrade arbetssätt, minska 

dubbeldokumentation och tillgängliggöra samordnade individuella planer på 

1177. Beslut tas i början av december.  
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Beslut 

1 Rapporten godkänns. 

 

Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius. 

Bilaga: Strukturfondsansökan 

 

§ 9 

Bättre liv för sjuka äldre – Rapport om trygg 
hemma och förstärkt utskrivning från sjukhus 

Information om sammanhållen vård utifrån patientens perspektiv. Breddinfö-

rande av förändrade arbetssätt i hela länet för att minska risken för återin-

skrivning på sjukhus samt jobba förebyggande utifrån konceptet trygg 

hemma – lägesbild om införande i kommunerna. 

Beslut 

1 Rapporten godkänns. 

 

Föredragande: Karin Sundström och Ingela Johansson 

Bilaga: PPT-presentation 

 

§ 10 

Överenskommelse om politisk samverkan 
En arbetsgrupp har tidigare tillsatts för att utvärdera och se över nuvarande 

överenskommelse om samverkan inom vård, omsorg och skola. I arbetet 

inför region Norrbotten som påbörjas nästa år kommer man att titta på for-

mer för samverkan och komma med förslag under våren 2016. Med anled-

ning av detta föreslås att beredningen avvaktar med översynen och förlänger 

nu gällande överenskommelse. Däremot ska en utvärdering av arbetet i sam-

verkansberedningen göras. 

Beslut 

1 Rapporten godkänns. 

2 Anneli Granberg och Ingrid Carlenius får i uppdrag att presentera förslag 

till hur arbetet kan utvärderas. Förslag till frågeställningar till gruppdis-

kussioner ska tas fram till nästkommande möte. 

 

Föredragande: Anders Öberg 

 

§ 11 

Budget för politiska samverkansberedningen 
Beredningen behöver en budget för föreläsare, konferenser, webbinformat-

ion, nätverksträffar m m. 
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Beslut 

1   Anneli Granberg och Ingrid Carlenius får i uppdrag att ta fram underlag 

till budgetförslag under hösten. Underlaget ska skickas ut till beredningen 

innan nästa sammanträde. 

 

§ 12 

Samverkansforum för hälso- och sjukvård i 
ordinärt boende, förslag till direktiv 

Idag finns en arbetsgrupp, men det behövs ett omtag. Inriktning och mandat 

behöver fastställas. Förslag till direktiv har utarbetats. 

Beslut 

1 Direktivet godkänns. 

Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius 

 

§ 13 

Systematiskt patientsäkerhetsarbete – möte med 
SKL, länsstyrgruppen och politiska 

samverkansberedningen 
Mötet är inplanerat till den 28 oktober på eftermiddagen. Eftersom lands-

tingsstyrelsen sammanträder samma dag så blir det svårt för landstingets 

representanter att hinna delta i mötet. 

 

§ 14 

Utskrivningsklara patienter 
Sammanställningen efter sommaren är inte klar ännu, men uppfattningen är 

att det har fungerat relativt bra under sommaren. Regelbundna samverkans-

möten i frågan har genomförts. 

Beslut 

1   Representant från hemtagningteamet i Luleå och Piteå bjuds in till bered-

ningen för att informera om läget. 

Föredragande: Anneli Granberg 

 

§ 15 

Samverkansavtal 
I december 2014 beslutade politiska samverkansberedningen att till-

sätta en gemensam utredning kring samverkansformer mellan kommuner 

och landsting på hjälpmedelsområdet/förbrukningsartiklar. 
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Ett nytt samverkansavtal inom hjälpmedelsområdet förväntas klart i bör-

jan av oktober. Ett samverkansavtal inom området läkemedelsnära pro-

dukter/förbrukningsmaterial förväntas klart innan årsskiftet.  

 

Beslut 

1   Förslag till avtal presenteras vid nästa sammanträde.  

Föredragande: Anneli Granberg 

 

§ 16 

Övriga frågor 

 Hälsosamtal för barn – nuläget? Rapport klar under oktober månad. 

 Ny Folkhälsopolitisk strategi – samordning med länsstyrelsen, civila 

samhället och patientorganisationer. 

Beslut 

Representanter för Folkhälsocentrum bjuds, i mån av utrymme, in till bered-

ningen för att berätta om rapporten om hälsosamtal och den övergripande 

inriktningen i framtagandet av en ny folkhälsopolitisk strategi. 

 

 

 

§ 17 

Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde blir den 27 november kl 10.00-16.00. 

 


