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Protokoll från

Pol itisk samverkansberedn ¡ ng
Tid och plats

12 maj klockan 10.00 i Kommunftirbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B

Beslutande

Landstinget
Anders Öberg (S)
Agneta Granström (MP)
Dan Ankarholm (NS)

Landstinget
Maria Stenberg (s)
Glenn Berggård (V)

Landstinget
Jonas Thörnqvist, $ 1 I - 14

Q>

åi.r.}-lç-*
Kjell-Ä.ke sekreterare

Kommunerna
Socialberedningen:
Helena Öhlund, (S), Älvsbyn
Margareta Bladfors Eriksson (S), Luleå
Gunnar Bergman (V), Kiruna
Stefan Granström (C), Kalix

B arn- oc h utb ildnings b er edningen.
Carina Sammeli (S), Luleå

Frånvarande

Kommunerna
Socialberedningen:
Marlene Haara (S), Haparanda

B arn- och utbi ldnings b er edningen :

Sven Nordlund (MP), Kalix
Rigmor Åström (M), Boden
Åke Johdet, (S), Pajala

Tjänstepersoner

Kommunerna
Ingrid Carlenius
Annica Henriksson
Kjell-Äke Halldén

ðüliltm
Helena Öhlund,

Dan Ankarholm, justerare
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sr
Sammanträdet öppnas

Ordftirande Helena Öhlund hälsar välkommen och fiirklarar sammanträdet öppnat.

s2
Val av justerare

Beslut
Dan Ankarholm, (NS), utses att, tillsammans med ordfiiranden, justera protokollet.

s3
Dagordning

Beslut
Utsänd dagordning med extra ärende "Protokoll från Piteå älvdals patientråd" antas.

s4
Protokoll från föregående möte

B il aga : þre gående pr otokoll.

Ordföranden presenterar ft)regående protokoll.

Beslut
Föregående protokoll godkänns.

s5
Samverkan v¡a video

Information av Stefan Karlsson och Stefan Lundström, Norrbottens Läns Landsting.

Beslut
Informationen godkänns.

s6
Samverkan mot våld, skyddat boende Luleå

B ilaga : Förs lag till överenskommelse inklus ive kostnadsþrde lning.
Information av Gabriella Sjöström och Annika Kleßjö, Luleå kommun

Kommunfiirbundet Norrbottens styrelse har 2015-06-l I beslutat att de ser positivt på ett
sþddat boende i länet ftir våldsutsatta kvinnor och medftiljande barn placerat i Luleå samt
uppmanar Luleå kommun att söka utvecklingsmedel ftir etablerandet av ett sådant boende.
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Norrbottens läns landsting har beslutat att finansiera länssamordning med 30 Yo av lönekost-
naden.

Luleå Kommun har arbetat med frågan enligt styrelsebeslutet från Kommunftirbundet Norr-
botten. Kommunfullmäktige i Luleå beslutade 2015-12-14 att det skyddade boendet skulle
inrättas samt att Luleå kommun skulle söka utvecklingsmedel ftir det. Inom socialförvalt-
ningen pågår ftir närvarande arbetet med att verkställa beslutet om att öppna ett sþddat bo-
ende, bl.a. pågår sökandet efter lämpliga lokaler.

Luleå Kommun, socialftirvaltningen gör nu en ansökan om utvecklingsmedel. Länsstyrel-
serna i Stockholm, Skåne och Västra Götalands län har ett gemensamt regeringsuppdrag att
lämna utvecklingsstöd till utvecklingen nationellt av skyddat boende ftjr våldsutsatta kvin-
nor.

Bilagt ftirslag till överenskommelse beskriver verksamhetens innehåll, ansvarsfcirdelning, or-
ganisation och fi nansiering.

Beslut

Den upprättade överenskommelsen om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföl-
jande barn i Norrbottens län antas.

Kostnadsfiirdelningen mellan kommunerna samt landstingets finansiering av länssamordnare
godkänns.

s7
Samverkansavtal natu rbruksutbi ld ni n gen Grans

B i I aga : F ör s lag ti ll s amv erkans avtal
Information av Annica Henriksson, Norrbottens Kommuner

Beslut
Förslaget till förlängning av avtalet antas.

s8
Samverkan mellan kommuner och landsting för syn och hör-
sel, habilitering/rehabilitering i Norrbotten

Bakgrund
Synskadades Riksftjrbund (SRF) och Hörselskadades Riksftirbund (HRF) har i aktualiserat
frågan om samverkan, uppdrag och ansvarsftirdelningen mellan kommuner och landsting ft)r
habilitering, rehabilitering och stöd i hemmet av syn- och hörselskadade.

För att tydliggöra samverkan, uppdrag och ansvarsftirdelning mellan kommuner och lands-
ting avseende habilitering, rehabilitering och stöd i hemmet för synskadade, finns behov av
att utarbeta information riktat till synskadade, anhöriga och andra externa samverkansaktö-
rer.
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Beslut

Länssfyrgruppen ñr i uppdrag att vidta åtgärder för att utarbeta gemensam information riktat
till målgruppen.

se
Utvärdering av Hälso- och sjukvård i ordinärt boende

Bilaga: Vqrt cir vi på vrig?- uucirdering
Information av Harald Segerstedt och Ann-Charlotte Kassberg

Utvärderingen visar på behov av förbättrings och ufvecklingsarbeten inom ñljande områden:
. Tydliggöra ansvarsfìirdelningen mellan kommun och landsting.
¡ Förbättra och utveckla system ftir informationsöverföring.
o Utveckla processer och flöden som utgår från patienters behov.
e Kontinuerlig utbildning av medarbetares kompetens.
. Utveckla och implementera awikelserapportering som ett led i ständigt forbättringsar-

bete.

Beslut

Rapporten godkänns.

Uppdra till länsstyrgruppen att fortsäUa med ftirbättrings- och utvecklingsarbetet enligt
ovanstående punkter.

sr0
Beroendecentru m, lägesrapport

Information av Andreas Nilsson, Beroendecentrum.

Beslut

Rapporten godkänns.

s 11

Effektiv vård - huvuddragen i slutbetänkandet SoU 2016:2

Bilaga: Sammanfattning av slutbetcinkandet SoU 2016:2
Information av Kristin Blomqvist, Norrbottens LÍins Landsting.

Beslut
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s 11

Framtidens primärvård

Information av Ing-Marie Persson, Norrbottens Läns Landsting

Beslut

Informati onen godkänns.

s12
Utskrivningsklara patienter på sjukhus

Information av Jonas Thömqvist, Norrbottens Läns Landsting

Beslut

Informationen godkåinns.

s13
Samverkansavtal om läkarmedverkan ¡nom kommunal hälso-

och sjukvård i särskilda boendeformer
Bilaga: Förslag till Samverkansavtal om ldkarmedverknn inom kommunal halso- och sjuk-
vård i srirskilda boendeþrmer

Information av Ingrid Carlenius, Norrbottens Kommuner.

Beslut

Frågan behandlas under sammanträdet i september 2016

s14
Bassängträning

Ingrid Carlenius informerar om att i noteringar från ett möte med Piteå Älvdals patientråd
framkommer ftiljande:

Basscingerna: Från landstingets sida sciger man att det salcnas vetenskapliga bevis for att
varmbasscingernq har någon reell betydelse vid rehabilitering. Det är fel. Forskaren och fy-
sioterapeuten Kqrin Iladellfrån Umeå kommer till en helt annan slutsats i sinforskning.

Svar: Landstinget har ingen annan uppfanning cin att bassdngtrrining cir braþr patienternqs
rehabilitering men anser att det till stôrsta delen cir ett primc)rkommunalt ansvar.

Noteringarna har diskuterats i Norrbottens Kommuners Socialberedning som anser att upp-
giftema är felaktiga. Rehabilitering i varmbassänger åir inte skatteväxlat. Verksamheten bed-
rivs eller ska bedrivas av landstinget.
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Rehabiliteringsinsatser som utfÖrs i hemmet ingår i kommunens ansvar. Hembesök görs i de
fall det är motiverat utifrån patientens/brukarens behov. Bedömningen görs av legitimerad
personal.

Norrbottens Kommuners Socialberedning har beslut¿t att ta upp frågan i samverkansbered-
ningen.

Beslut

Ordföranden uppdraget att meddela Piteå Älvdals patientråd att rehabiliteringsinsatser åir ett
ansvar för landstinget.
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