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Återföringsdagen 2017 
Avseende hälso- och sjukvårdsberedningarnas, programberedningens 

samt regionala beredningens verksamhetsrapporter för år 2015 

 
Tid:  torsdag 12 oktober 2017, kl 10.00–16.00. Kaffe och 

smörgås serveras fr.o.m. kl 9.30  
Plats:  Elite Stadshotell; lokal Sandön 

Moderator:  Glenn Berggård (V), regionråd 

Frågor: Tid för frågor finns under eller efter varje presentation 

 

 

Tid 

Ämne 

 

Deltagare  

Medverkande 

 

10.00–10.10 Inledning och välkommen Veronika Sundström, 

Regiondirektör 

Glenn Berggård (V), 

Moderator 

Styrelsens uppdrag till regiondirektören utifrån regionala beredningens verksamhetsrapport 

2015: Från idé till färdig produkt eller tjänst – det regionala innovationssystemet 

10.10–11.30 Följa upp och rapportera utvecklingen av arbetet 

med revideringen av den regionala 

innovationsstrategin som inkluderar vård, hälsa och 

omsorg samt sociala innovationer. 

Anna Lindberg, Regional 

utvecklingsdirektör,   

Per Erik Andersson, strateg på 

regionala utvecklings-

avdelningen 

 

 Följa upp och rapportera hur kommunikation av 

goda exempel används i landstinget 

Åsa Snällfot, Kommunikatör, 

Kommunikationsavdelningen 

Följa upp och rapportera utvecklingen av arbetet 

med regionens förbättrings- och innovationsstrategi 

samt utbildnings- och forskningsstrategi 

Karin Jones, FoU-chef på 

utvecklingsavdelningen 

11.30–12.30 LUNCH  

Styrelsens uppdrag till regiondirektören utifrån hälso- och sjukvårdsberedningarnas 

verksamhetsrapport 2015: Jämlik hälsa för barn och ungdomar 

12.30–13.00 Säkerställa att den folkhälsopolitiska strategin bidrar 

till jämlik hälsa för barn och unga i länet och att 

samverkan med andra aktörer tydliggörs. 

Joanna Hansson 
folkhälsostrateg  

13.00–13.30 Säkerställa att mödra- och barnhälsovård årligen 

följs upp ur ett jämlikhetsperspektiv. Analysen ska 

ligga till grund för utvecklingsinsatser som styr mot 

en likvärdig vård och behandling i hela länet. 

Annika Selberg Lundberg, 

verksamhetschef Närsjukvård, 

Länsenheten för barn och unga 

Verka för att regionen, tillsammans med berörda 

aktörer, har inriktning mot att inrätta fler 

familjecentraler i länet. Evidensbaserad 

föräldrautbildning bör erbjudas i hela länet. 

Annika Selberg Lundberg 
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13.30–14.00 Säkerställa att erfarenheter och resultat från de 

pågående projekten i länet tillvaratas och sprids till 

berörda verksamheter i länet. 

Linda Moestam, projektledare, 

SAM 

Utvecklingsavdelningen 

 

Tid Ämne  

14.00–14.30 Säkerställa att personer som möter barn och unga får 

ökad kunskap för att kunna fånga upp och stödja de 

som har utsatts för sexuell exponering och 

exploatering på internet. Nätverket för Norrbus är en 

viktig kanal för spridning av kunskap. 

Ronny Grundström, 

verksamhetschef Närsjukvården 

Piteå  

  Utveckla hälsofrämjande information och 

kommunikation så att den blir lättillgänglig för olika 

behov. Utvecklingen av e-hälsotjänster är viktig för 

en mer jämlik tillgång till hälsofrämjande och 

förebyggande verksamhet som gynnar barn och 

unga. 

 

 Säkerställa att åtgärder sätts in för att nå utsatta 

grupper (exempelvis nyanlända, människor i 

glesbygd, människor med låg socioekonomisk status) 

så att de likvärdigt kan tillgodogöra sig insatser och 

information. 

 

ca 14.30 KAFFEPAUS  

Styrelsens uppdrag till regiondirektören utifrån programberedningens verksamhetsrapport 2015: 

Neuropsykiatriska funktionshinder 

15.00–15.50 Verka för att regionens utveckling inom området 

neuropsykiatri går mot en personcentrerad vård som 

skapar värde för patienterna, där vårdövergångar 

underlättas för patienter och närstående och 

verksamheternas ansvarsområden är tydliga. 

Karin Nordberg, biträdande 

verksamhetschef, psykiatrin 

Sunderby sjukhus 

Brita Winsa divisionschef, 

Närsjukvård  

Christina Karlsson, länschef LSS/ 

Vuxenhabilitering 

Lars Löfgren, verksamhetschef 

BUP Sunderbyn 

 Utreda möjligheterna att utarbeta ett vårdprogram för 

området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 

Norrbottens län. 

 

 Säkerställa att det påbörjade arbetet med en 

samverkansöverenskommelse mellan primärvård, 

barn- och ungdomspsykiatrin och skola slutförs, så 

att samverkan och ansvarsområden gällande barn och 

unga i länet klargörs. 

  

 Säkerställa att åtgärder vidtas för att patienter med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får en 

samordnad individuell plan (SIP) och att en fast 

vårdkontakt utses. 
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 Följa upp att gällande rutiner för övergången till 

vuxenpsykiatri för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och utifrån erfarenheter i 

landet, överväga nya lösningar till exempel gällande 

åldersgräns.  

 

15.50–16.00 Sammanfattning och avslut Glenn Berggård (V), 

moderator  

 


