POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 5 FEBRUARI 2015

Protokoll

Politisk samverkansberedning
Tid och plats

5 februari 2015 kl 10.00-16.00,
Sunderby folkhögskola
Beslutande

Landstinget
Maria Stenberg, ordf § 5-15
Agneta Granström (MP)

Socialberedningen
Helena Öhlund (S), ordf § 1-4
Marlene Haara (S)
Margareta Bladfors Eriksson (S)
Barn- och utbildningsberedningen
Birgitta Persson (S)
Rigmor Åström (M)
Carina Sammeli (S)

Frånvarande beslutande

Glenn Berggård (V)
Dan Ankarholm (NS)

Socialberedningen
Carola Lidén (C)
Gunnar Bergman (V)
Barn- och utbildningsberedningen
Roger Suup (S)
Ruth Rahkola (S)
Tjänstemän

Anneli Granberg
Ingrid Carlenius
Maria Lavander
Marianne Karlsson § 7

...........................................................
Ingrid Carlenius, sekreterare

........................................................... ...........................................................
Helena Öhlund, ordförande § 1-4
Maria Stenberg, ordförande § 5-15

...........................................................
Birgitta Persson, justerare
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§1
Sammanträdet öppnas
Ordföranden Helena Öhlund (S) förklarar sammanträdet öppnat.

§2
Val av justerare
Birgitta Persson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§3
Protokoll från föregående sammanträde
Genomgång av protokoll från sammanträdet den 3 december 2014. Protokollet läggs till handlingarna.

§4
Val av ordförande och vice ordförande
 Maria Stenberg (S) utses till ordförande för år 2015
 Helena Öhlund (S) utses till vice ordförande för år 2015
Protokollsanteckning

Maria Stenberg leder sammanträdet efter denna punkt.

§5
Val av sekreterare
Inga Gustafsson utses till sekreterare för år 2015.
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§6
Överenskommelse om politisk samverkan inom
hälso- och sjukvård, omsorg och skola
Nuvarande överenskommelse behöver följas upp och revideras.

Beslut
 En arbetsgrupp tillsätts för att se över överenskommelsens inriktning,
innehåll, antalet ledamöter, behovet av ersättare och nyttjande av ny teknik.
 I arbetsgruppen ingår Maria Stenberg, Helena Öhlund och Rigmor
Åström.
Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius
Bilaga: Gällande överenskommelse

§7
Samverkan mot våld
Den politiska samverkansberedningen har gett uppdraget att utreda förutsättningarna för ett skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn i Norrbottens län. Av utredningen framgår att kommunerna kan behöva samverka med
varandra kring olika typer av insatser för att skapa ett välfungerande skydd
och stöd för den enskilde. Kommunens ansvar och insatser utgår från gällande lagstiftning enligt Socialtjänstlagen. Landstinget har ansvar för adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande.
Norrbotten saknar idag ett skyddat boende med myndighetsansvar. Idag kan
kvinnorna få stöd och hjälp via kvinnojours-verksamheter men de kan inte
alltid ge tillräckligt stöd och skydd. Det finns ett behov av att ha stöd, hjälp
och skydd på olika nivåer. Det är av vikt att ha en verksamhet med ett innehåll som kan möta kvinnors och medföljande barns behov.
Förslaget är en länsgemensam enhet med nio platser med hög säkerhet med
heldygnsvistelse för våldsutsatta kvinnor och eventuellt medföljande barn.
Av diskussionen framkom att titta på alternativa kostnadsberäkningar, att
informera i kommunerna och tydligt beskriva andra huvudmäns ansvar.

Beslut
Länssamordnaren får i uppdrag att:
1 Ta fram alternativa kostnadsberäkningar.
2 Förtydliga huvudmännens respektive ansvar gällande hälso- och sjukvård
respektive skola.
Föredragande: Marianne Karlsson
Bilaga: Överenskommelse skyddat boende, förslag inför förväntat beslut
maj/juni 2015
Bilaga: Kunskapsunderlag
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§8
Barn- och unga
Nulägesrapport Norrbus

Ett nätverk är nu bildat från socialtjänst, skolan och landstinget ca 45 personer. Målet är att ha erfarenhetsutbyte, stödja arbetet på olika sätt när det gäller implementeringen av Norrbus. Nästa nätverksmöte är den 23 april.
Arbete med att ta fram en informationsbroschyr för Norrbus pågår och förväntas vara klar i april.
Ett viktigt utvecklingsarbete i länet är att säkerställa att alla barn och ungdomar (0-20 år) som ska (eller nyligen har) placerats i familjehem eller
HVB-hem (institution) på frivillig väg (enligt Socialtjänstlagen, SoL) eller
med tvång (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU) ska
erbjudas hälsoundersökning. Asylsökande barn och ungdomar som ska placeras enligt ovan nämnda lagstiftningar ingår också i målgruppen, på samma
villkor som barn med uppehållstillstånd. Samma gäller ensamkommande
flyktingbarn.
Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade
hos barn och ungdomar som placeras i familjehem och på hem för vård eller
boende
Överenskommelse kring neuropsykiatrisk
utredning – rapport från länsstyrgruppen

Det finns ett behov av att förbättra arbetssätt kring neuropsykiatriska utredningar för barn och unga under 18 år. Viktigt få till en välfungerande vårdkedja mellan barnhabilitering, barnpsykiatri, barnmedicin, primärvård och
skola.
Länsstyrgruppen har tillsatt en arbetsgrupp som fått i uppdrag att arbeta
fram:
 En tydlig vårdprocess
 Effektivt resursutnyttjande över länet
 Optimalt stöd till målgruppen
 Psykosocial kompetens inom primärvården (intern landstingsfråga).
Utvärdering Norrbus

En gemensam utvärdering av Norrbus bör genomföras 2017. Landstingets
FoU-enhet och Kommunförbundets FoUI-enhet föreslås ges i uppdrag att ta
fram parametrar och planera för en utvärdering.

Beslut
1 Landstingets FoU-enhet och kommunförbundets FoUI-enhet får i uppdrag att ansvara för utvärderingen. Utvärderingen ska vara klar hösten
2017.
2 Brukarmedverkan ska beaktas i utvärderingen
Föredragande: Maria Lavander, Anneli Granberg
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§9
Psykisk ohälsa 2015 – nationell överenskommelse
Staten och SKL har genom årliga överenskommelser sedan 2012 enats om
stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och
unga med psykisk ohälsa och personer med omfattande eller komplicerad
psykiatrisk problematik. Målet med satsningen är att genom bra samverkansformer på olika nivåer skapa hållbara strukturer över tid för regional och
lokal utveckling präglad av långsiktighet, samordning och helhetssyn.
Överenskommelsen för 2015 omfattar totalt 696 mkr varav 630 mkr är stimulansmedel att fördela till kommuner och landsting efter prestation.
Intentionen hos parterna är att de medel som enskilda kommuner och landsting erhåller efter att ha uppnått de angivna grundkraven och ett eller flera
prestationsmål ska användas för lokalt och regionalt utvecklingsarbete för att
förbättra stödet för de i överenskommelsen prioriterade målgrupperna.
Fortsatt fokus på:
 Barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller riskerar att utveckla, psykisk ohälsa
 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius
Bilaga: Presentation

§ 10
Beroendecentrum, nulägesrapport
Från 1 januari 2015 har missbruks- och beroendeenheten hela länet som
upptagningsområde. Samtliga av länets kommuner är med. Enheten omfattar
12 platser.
Beroendecentrum finns idag lokaliserat på Sunderby sjukhus (t om augusti
2015). Under ombyggnation av lokaler på Sunderby sjukhus kommer Beroendecentrum att återfinnas i lokaler i tidigare lokaler i centrala Luleå. Återflyttningen till Sunderby Sjukhus beräknas ske under 1:a kvartalet 2016.
För styrning och ledning finns en gemensam styrgrupp för enheten. Enhetschef ska rekryteras och i rekryteringsgruppen ingår två socialchefer som
representanter från kommunerna. Socialsekreterare från Luleå Kommun
bemannar enheten i avvaktan på rekrytering av två socialtjänstspecialister.
En särskild ekonomisk överenskommelse för 2015 ska tecknas mellan landstinget om kommunernas rörande avgift till beroendecentrum eftersom full
bemanning saknas i dagsläget.
Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius
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§ 11
Strategi Bättre liv för sjuka äldre
Under åren 2011-2014 har det pågått en nationell satsning kallad ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre”. Hösten 2014 beslutade den
politiska samverkansberedningen för hälso- och sjukvård, omsorg och skola
i Norrbotten att en strategi ska tas fram för att säkerställa att satsningarna för
att stärka och stimulera en sammanhållen vård och omsorg för de sjuka äldre
fortsätter.
Målet för det gemensamma arbetet är att tillgodose den äldres behov av
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen. Det
strategiska arbetet kommer att fokuseras inom nedanstående prioriterade
områden:
 Patient och brukarmedverkan
 Samverkan och samordning
 Sammanhållen vård och omsorg
 Kunskap, kvalitet och kompetens
 God hälsa, vård, omsorg och rehabilitering

Beslut
Strategin lämnas till respektive styrelse för beslut.
Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius
Bilaga: Strategi Bättre liv för sjuka äldre 2015-2018
Bilaga: Presentation

§ 12
Hälso- och sjukvård i ordinärt boende –
utvärdering av kommunaliseringen
Enligt de politiska beslut som togs under 2012 ska en utvärdering av kommunaliseringen genomföras under 2015, d v s efter två verksamhetsår.

Beslut
1 Landstingets FoU-enhet och kommunförbundets FoUI-enhet får i uppdrag att ansvara för utvärderingen.
2 Utvärderingen ska genomföras hösten 2015 och vara klar senast 31 mars
2016.
3 Brukarorganisationerna ska ges tillfälle att delta i utvärderingen
4 FoU-enheterna ska inhämta stöd från projektledare och deltagare från
förhandlingsdelegerade inom respektive huvudman inför upplägg av utvärderingen.

6

POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 5 FEBRUARI 2015

Föredragande: Anneli Granberg, Ingrid Carlenius
Bilaga: Uppdrag till landstingets och kommunförbundets FOU-enheter

§ 13
Utskrivningsklara patienter
Samverkansberedningen diskuterar skrivelsen från landstingsdirektören gällande prisnivå för observationsplatser och statistiken över utskrivningsklara
patienter som upptar vårdplatser på sjukhusen. En övergripande analys av
statistikunderlaget behöver genomföras och ytterligare relevant statistik behöver inhämtas. Samverkansberedningen är överens om att god dialog mellan parterna och samsyn med patienten i centrum behöver säkerställas.

Beslut
Länsstyrgruppen får i uppdrag att göra en övergripande analys av statistik
kring utskrivningsklara patienter, medelvårdtid, statistik från kommunala
korttidsplatser och SÄBO-platser.
Föredragande: Anneli Granberg
Bilaga: Statistik, nuläge
Bilaga: Prisnivå observationsplatser, skrivelse från landstingsdirektören

§ 14
Temadag våren 2015: Kompetensförsörjning
Den gemensamma temadagen som samverkansberedningen anordnar tillsammans med länsstyrgruppen kommer att handla om kompetensförsörjning.
Datum för temadagen fastställs till den 3 juni.

§ 15
Nytt datum för sammanträdet 7 maj
Sammanträdet 7 maj flyttas till 2 juni kl 12.00-17.00.
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