POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 1 DECEMBER 2016

Protokoll från

Politisk samverkansberedning
Tid och plats
1 december klockan 09.00 i Kommunförbundet Norrbottens lokaler, Kungsgatan 23 B

Beslutande
Landstinget
Maria Stenberg (S)
Anders Öberg (S)
Dan Ankarholm (NS)

Kommunerna
Socialberedningen:
Helena Öhlund, (S), Älvsbyn
Margareta Bladfors Eriksson (S), Luleå
Barn- och utbildningsberedningen:
Åke Johdet, (S), Pajala

Frånvarande
Landstinget
Agneta Granström (MP)
Glenn Berggård (V)

Kommunerna
Socialberedningen:
Gunnar Bergman (V), Kiruna
Marlene Haara (S), Haparanda
Stefan Granström (C), Kalix
Barn- och utbildningsberedningen:
Sven Nordlund (MP), Kalix
Rigmor Åström (M), Boden
Carina Sammeli (S), Luleå

Tjänstepersoner
Landstinget
Anneli Granberg

Kommunerna
Ingrid Carlenius
Kjell-Åke Halldén

...........................................................
Kjell-Åke Halldén, sekreterare

...........................................................
Helena Öhlund, ordförande

...........................................................
Maria Stenberg, justerare

...........................................................
Anders Öberg, justerare
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§1
Sammanträdet öppnas
Ordförande Helena Öhlund hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat

§2
Val av justerare
Beslut
Maria Stenberg utses att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet

§3
Dagordning
Beslut
Utsänd dagordning, kompletteras med ärendet ” Samverkan vid utskrivning från sluten
vård”. Ärendet ”Val av sekreterare 2017” utgår.

§4
Protokoll från föregående möte
Beslut
Föregående protokoll läggs, med godkännande, till handlingarna

§5
Norrbus, utvärdering
Muntlig information av Benitha Eliasson, Norrbottens Kommuner
Beslut
Informationen godkänns
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§6
Överenskommelse om politisk samverkan inom hälso- och
sjukvård, socialtjänst och skola mellan länets kommuner och
Region Norrbotten
Bilaga: Förslag enligt rubrik

Beslut
Att målbilden ska vara:
Samverkan mellan landstinget och kommuner ska ge effekter i form av trygghet och säkerhet för den enskilde och bättre nyttjande av de totala resurserna, personalens kompetens
och ekonomiska medel.
Att prioriterade fokusområden ska vara:
• Barn och unga
• Vård och omsorg av äldre
• Psykisk hälsa
• Främjande och förebyggande insatser
Att utgångspunkter ska vara:
För att kunna uppnå den gemensamma målbilden förutsätts att samverkan mellan regionen
och länets kommuner fungerar väl. Därför ska verksamheten hos respektive huvudman
kännetecknas av ömsesidig respekt för varandras ansvars- och kompetensområden.
Att förslaget i övrigt bifalls och överlämnas till styrelserna för Norrbottens Kommuner och
Norrbottens Läns Landsting för beslut

§7
Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa i
Norrbotten 2016-2018
Bilaga: Analys och handlingsplan enligt rubrik är tidigare utskickad till ledamöterna
enligt föregående beredningsbeslut.
I den statliga överenskommelsen stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa
2016 är målsättningen att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade
samt effektiva insatser av god kvalitet. Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.
Senast den 31 oktober 2016 har kommuner och landsting redovisat en gemensam
analys och handlingsplan utifrån fem fokusområden med långsiktiga och kortsiktiga
mål samt en redovisning av planerad användning av erhållna medel.
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Beslut
Länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten 2016-2018 fastställs

§8
Strategi för psykisk hälsa – uppstart av arbete med en gemensam länsstrategi
Muntlig information av Anneli Granberg, Norrbottens läns landsting.
Beslut
Informationen godkänns

§9
Handlingsplan Patient- och brukarmedverkan
Bilaga: Förslag enligt rubrik
En länsgemensam strategi för patient- och brukarmedverkan 2015 – 2018 har antagits i
Norrbotten. Med strategin som grund har en arbetsgrupp med representanter från brukarorganisationer och tjänstepersoner från Norrbottens Kommuner och landstinget, haft uppdraget att utarbeta en handlingsplan.
Handlingsplanen ska vara ett stöd för verksamheternas arbete med patient- och brukarmedverkan i den kommunala socialtjänsten och landstinget. Syftet är att genom samverkan på
flera nivåer och mellan huvudmännen stärka och stimulera ökad patient och brukarmedverkan i vården, stödet och omsorgen inom hälso-och sjukvård och socialtjänst.
Beslut
Handlingsplan för Patient- och brukarmedverkan fastställs

§ 10
Utskrivningsklara patienter – journalgranskning av utskrivningsklara patienter
Muntlig information av Anneli Granström, Norrbottens läns landsting.
Beslut
Informationen godkänns
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§ 11
Suicidprevention
Muntlig information av Bodil Larsson, Folkhälsocentrum
Beslut
Informationen godkänns

§ 12
Val av ordförande 2017
Beslut
Anders Öberg, (S), Region Norrbotten, väljs till ordförande 2017

§ 13
Val av ny mötesjusterare
Maria Stenberg lämnar sammanträdet.
Beslut
Till justerare för återstående paragrafer utses Anders Öberg.

14
Min plan
Muntlig information av Sofi Nordmark, Norrbottens läns landsting och Kaisa Björnström,
Norrbottens Kommuner
Beslut
Informationen godkänns

§ 15
Samverkan vid utskrivning från sluten vård
En översyn av lagen (1990;1440) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och
sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen (BAL) är genomförd. Syftet är att åstadkomma
en god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna
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hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter.
Den kommande Lagen, Samverkan vid utskrivning från sluten vård kommer att omfatta
alla personer som har behov av fortsatta insatser/åtgärder från landstinget och kommunen,
en klar majoritet är personer över 65 år.
En lagrådsremiss kommer i december 2016 och riksdagsbeslut under våren 2017, ikraftträdandet vid årsskiftet 2017/2018.
I lagen kommer att framgå att en överenskommelse mellan huvudmännen ska upprättas där
det ska framgå hur huvudmännen ska samverka för att skapa trygg och effektiv övergång
till öppen vård efter en sjukhusvistelse. Överenskommelsen ska även tydliggöra parternas
roller.
För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma riktlinjer ge stöd i det vardagliga arbetet. Detaljerade riktlinjer ska upprättas för verksamhetsnivån avseende samarbete och informationsöverföring.

Beslut
Att uppdra till länsstyrgruppen att upprätta förslag till överenskommelse mellan Region
Norrbotten och kommunerna i Norrbotten om samverkan för trygg och effektiv utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård

§ 16
Övriga frågor
Ordföranden konstaterar att inga övriga frågor väcks.
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