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Protokoll 

Politisk samverkansberedning 
Tid och plats 

4 maj 2018 klockan 10.00 – 15.00 
Norrbottens Kommuners lokaler, Kungsgatan 23 B 

 
 

Närvarande 
 
Region Norrbotten: 
Anders Öberg (S) 
Glenn Berggård (V) 
Dan Ankarholm (NS) 
Ingela Uvberg Nordell (S) 
 

Kommunerna: 
Socialberedningen: 
Helena Öhlund, (S), Älvsbyn, Ordförande 
Stefan Granström (C), Kalix 
Béatrice Öman (S), Boden, t.o.m. § 21  
 
Barn och utbildningsberedningen: 
Rigmor Åström (M) 
 
 
 
 
 

Tjänstepersoner: 
 
Bodil Larsson 
Eva Lakso 
Marja-Leena Komulainen, § 20 
Sofi Nordmark, § 21 
Åsa Rosendahl, § 22 

Annica Henriksson 
Martin Karlsson 
Ingela Johanson, § 20 
Karin Sundström, § 21 
Malin Hemphälä, § 23 

 
 
 
 
 
...........................................................  
Helena Öhlund, ordförande 
 
 
...........................................................  
Glenn Berggård, justerare 
 
 
...........................................................  
Martin Karlsson, sekreterare 
  

mailto:anders.oberg@nll.se
mailto:glenn.berggard@nll.se
mailto:helena.ohlund@politik.alvsbyn.com
mailto:stefan.granstrom@centerpartiet.se
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Innehållsförteckning 
 
 
§13.  Val av justerare 
 
§14.  Dagordning 
 
§15.  Genomgång av föregående mötes protokoll 
 
§16.  Ungdomsmottagning 
 
§17.  Riktlinjer för rehabiliteringsansvar 
 
§18.  Strategi psykisk hälsa 
 
§19.  Revidering av strategi för patient- och brukarmedverkan 
 
§20.  Avrapportering RemoAge 
 
§21.  Min Plan – breddinförande och utskrivningsklara patienter 
 
§22.  Dialog kring framtidens vård och omsorg? 
 
§23.  BUP en ingång 
 
§24.  Övriga ärenden 
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§ 13 

Val av justerare 
 
Beslut 
Glenn Berggård utses att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet. 
 
 

§ 14 

Dagordning 
 
Beslut 
Utsänd dagordning godkännes.  
 
 

§ 15 

Genomgång av föregående mötes protokoll 
 
Beslut 
Föregående protokoll läggs, med godkännande, till handlingarna. 
 
 

§ 16 

Ungdomsmottagning 
Bilaga enligt rubrik 
 
Eva Lakso och Annica Henriksson vid Norrbottens kommuner informerar om behovet av 
att förtydliga politiska samverkansberedningens beslut fattat 8 februari 2018, § 5. 
 
Beslut  
Politiska samverkansberedningen beslutar uppdra åt Länsstyrgruppen att: 

1. kartlägga tillgången till ungdomsmottagningar i länet, 
2. kartlägga behovet av en ”Ungdomsmottagning i tiden” som omfattar ett vidare per-

spektiv där hela ungdomens hälsa tas omhand, samt 
3. uppdragen redovisas vid årsskiftet 2018/2019. 

 
 

§ 17 

Riktlinjer för rehabiliteringsansvar 
 
Eva Lakso och Annica Henriksson vid Norrbottens kommuner underrättar beredningen om 
att ett beslut från 8 februari 2018, § 7 föregående mötes protokoll, behöver kompletteras.  
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Beslut  
Politiska samverkansberedningen beslutar att: 

1. godkänna riktlinje för rehabiliteringsansvar, 
2. föreslå regionstyrelsen att godkänna riktlinje för rehabiliteringsansvar, samt 
3. rekommendera respektive huvudman till Norrbottens kommuner att anta riktlinje 

för rehabiliteringsansvar. 
 
 

§ 18 

Strategi psykisk hälsa 
Bilaga enligt rubrik 

 
Bodil Larsson, Region Norrbotten, berättar om en ny strategi för psykisk hälsa. Strategin är 
framtagen i samarbete med berörda grupper och ska utgöra ett stöd för det långsiktiga arbe-
tet för att uppnå förbättrad psykisk hälsa för Norrbottens befolkning. Strategin innehåller 
fem fokusområden: förebyggande och främjande insatser, tidiga och tillgängliga insatser, 
utsatta grupper, delaktighet och rättigheter samt ledning, styrning och organisation. 
  
Beslut 
Politiska samverkansberedningen rekommenderar respektive huvudman att anta strategi för 
psykisk hälsa. 
 
 

§ 19 

Revidering av strategi för patient- och brukarmedverkan 
Bilaga enligt rubrik 
 
Den nuvarande strategin för patient- och brukarmedverkan löper ut i år, Eva Lakso vid 
Norrbottens kommuner uppmärksammar beredningen om behovet av att anta en ny strategi. 
 
Beslut 
Politiska samverkansberedningen uppdrar åt Länsstyrgruppen att tillsätta en arbetsgrupp 
för revidering av strategi för patient och brukarmedverkan. 
 
 

§ 20 

Avrapportering RemoAge 
Bilaga enligt rubrik 
 
Maria-Leena Komulainen, Norrbottens kommuner, informerar om det nyligen avslutade 
projektet RemoAge. Projektet har pågått i tre år och finansierats med medel från EU. Pro-
jektet har syftat till att medelst digitala verktyg och förändrade arbetssätt möjliggöra vård 
och omsorg för sjuka äldre personer boendes i glesbygd. Projektet har tagits emot väl av 
såväl patienter/brukare som personal och kan visa på omfattande möjligheter till effektivi-
seringar. 
 



POLITISK SAMVERKANSBEREDNING 4 MAJ 2018 

5 

 

Beslut 
Informationen läggs med beredningens godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 21 

Min Plan – breddinförande och utskrivningsklara patienter 
Bilaga enligt rubrik 
 
Sofi Nordmark, Region Norrbotten och Karin Sundström, Norrbottens kommuner informe-
rar beredningen om breddinförandet av Min Plan i verksamheterna. Projektet Min Plan har 
pågått sedan början av 2016 och är tänkt att bidra till bättre samverkan mellan länets olika 
vårdgivare samt förenkla för patienter och deras närstående i kontakter med vården. Pro-
jektet visar lovande resultat och är nu i en fas där fokus ligger på resultatspridning samt 
uppföljning och utvärdering. 
 
Beslut 
Informationen läggs med beredningens godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 22 

Dialog kring framtidens hälsa, vård och omsorg? 
Bilaga enligt rubrik 
 
Åsa Rosendahl, Region Norrbotten, presenterar Region Norrbottens arbete ”Vägen till 
framtidens hälsa och vård 2035” för beredningen. Det har i närtid hållits öppna dialogmö-
ten runt om i länet där allmänheten har fått möjlighet att tillföra sina synpunkter. Planen är 
att en strategi med målbild ska vara färdigställd i juni 2018. 
 
Beslut 
Informationen läggs med beredningens godkännande till handlingarna. 
 
 

§ 23 

BUP en ingång 
Bilaga enligt rubrik 
 
Malin Hemphälä, Region Norrbotten, informerar beredningen om utvecklingsarbete som 
pågår inom regionens barnpsykiatri. En ny metod för en första bedömning har införts, 
BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview). BCFPI bygger på ett datoriserat fråge-
batteri som fungerar som stöd för bedömning och uppföljning. Det har även inom regionen 
grundats en länsgemensam enhet som ska fungera som samlad ingång till de olika verk-
samheter som arbetar med barnpsykiatri. Utvecklingsarbetet förväntas bland annat bidra till 
att säkerställa rätt vårdnivå, förbättrade utvärderingsmöjligheter och en mer jämställd vård. 
 
Beslut 
Informationen läggs med beredningens godkännande till handlingarna. 
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§ 24 

Övriga ärenden 
Vid sammanträdet behandlades inga övriga ärenden. 
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