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Länspensionärsråd och
tillgänglighetsråd Region Norrbotten
Tid och plats
2022-05-30 klockan 09.00-15.25
Regionhusets sessionssal i Luleå och digitalt via Teams
Deltagare
Linda Frohm (M), ordförande
Gunnel Jonsson (C)
Anders Öberg (S),
09.00-11.00, 13.00-14.15
Lennart Thörnlund (S),
11.00-13.00
Lennart Åström (S)
Eivy Blomdahl, PRO
Åke Bolmgren, PRO
Siv Nilsson, SKPF
Karin Liljestrand, SKPF
Mona Wilsson, SPF Seniorerna
Ulrika Lundmark (SJVP)

Ann Christine Magnusson,
Funktionsrätt Norrbotten,
från 10.48
Jan-Erik Nilsson,
Funktionsrätt Norrbotten
Ivan Åberg,
Funktionsrätt Norrbotten
Bengt Westling,
Funktionsrätt Norrbotten
Margaretha Lindblom,
Funktionsrätt Norrbotten
Stefan Simonsson,
Funktionsrätt Norrbotten
Hjördis Lindström, SRF

Justerat den

Linda Frohm (M), ordförande

Micke Boström, sekreterare

Siv Nilsson, justerare

Ivan Åberg, justerare
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1. Sammanträdet för länspensionärsrådet och
tillgänglighetsråd Region Norrbotten öppnas
Linda öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.
Ann-Sofie Isaksson (S) har avsagt sig uppdraget som personlig ersättare i för
Lennart Åström (S) i länspensionärsrådet. Ny ersättare är Emmi-Lie Spegel
(S).
PRO meddelar att Larry Nilsson har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i länspensionärsrådet. Ny på den platsen är den tidigare ersättaren
Kerstin Öhrling och ny personlig ersättare är Östen Berglund.
Upprop hålls.

2. Val av protokolljusterare
Som protokolljusterare från länspensionärsrådet väljs Siv Nilsson.
Som protokolljusterare från tillgänglighetsrådet väljs Ivan Åberg.

3. Godkännande av dagordning och anmälan av
övriga frågor
Förslag på dagordning
1. Sammanträdet öppnas.
2. Val av protokolljusterare.
3. Godkännande av dagordning och anmälan av övriga frågor.
4. Inspel till regionens strategiska plan 2023-2025.
5. Aktuell information.
6. Uppföljning av tidigare ärenden.
7. Nya ärenden.
8. Övriga frågor.
9. Sammanträdet avslutas.
Övriga frågor
SKPF vill ta upp frågor kring akutmottagningen, vårdplatssituationen och
arbetsmiljön på Sunderby sjukhus med anledning av rapporterna i TV4 om
vården inom Region Norrbotten.
Eivy vill ta upp frågor kring hälsocentralerna i Boden.
Hjördis har i förväg anmält en fråga om en sliten trappa vid Sandens hälsocentral i Boden. Den tas upp som ett nytt ärende.
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Ivan har skickat en skrivelse om distribution av diabetestekniska hjälpmedel
som är lämnad till divisionschefen Anders Blomkvist och som kommer att
beröras under informationspunkten om hjälpmedel.
Dagordningen godkänns.

4. Inspel till regionens strategiska plan 2023-2025
Linda informerar om process och tidplan för framtagande av regionens strategiska plan för 2023-2025.
1 juni 2022
22-23 juni 2022

Beredning i regionstyrelsen
Beslut i regionfullmäktige

Inspel till den strategiska planen behandlas separat i länspensionärsrådet och
tillgänglighetsrådet Region Norrbotten. Det är inte säkert att inspelen hamnar i den strategiska planen utan kan även adresseras till regionstyrelsens
plan eller användas på andra nivåer inom organisationen.
Inspel från länspensionärsrådet
Karin uppmärksammar personalsituationen. Det handlar mycket om att regionen måste bli en attraktiv arbetsgivare som kan locka arbetskraft till både
sjukhus och hälsocentraler. Inspelet leder till ett samtal om antalet anställda,
antalet sjukhus, hälsocentralernas roll och resor. I sammanhanget nämns att
Jämtland har ett sjukhus för hela regionen. Siv påminner om att sjukhus som
har förlossning också måste ha barnklinik. Det nämns sällan i debatten.
I den fortsatta diskussionen berättar Linda att regionens sammanställningar
över vårdanställda oftast visar antalet personer för varje personalgrupp men
inte hur mycket personerna arbetar. Anställda kan till exempel vara föräldralediga eller liknande. Därför kan man inte bara titta på antalet personer som
är anställda utan måste ta hänsyn till arbetstidsmåttet. Anders påminner om
att det gjordes en omkodning i personalregistret 2018 för att få en mer rättvisande statistik. Linda har gett ett uppdrag till regionens HR-avdelning att
tolka och redovisa statistiken på ett sätt som ger ökad förståelse för den faktiska situationen.
När det gäller arbetsmiljön så informerar Linda om att majoritetens förslag
till strategisk plan innehåller en punkt om att vårdanställda ska ha en lön som
ligger över medel i jämförelse med riket. I den fortsatta diskussionen menar
Karin att det utöver lönen också är viktigt med exempelvis fler sjuksköterskor. Siv instämmer och påminner även om vikten av delaktighet på arbetsplatsen, att kunna påverka schemaläggning och att få fortbildning. Regionen
borde följa upp varför vårdpersonal slutar för att förstå och kanske kunna
locka tillbaka vissa personer.
Linda berättar att det kommer många patienter till akuten i Sunderbyn från
hela länet. Förmodligen för att den mesta specialistvården finns i Sunderbyn.
Detta skapar en bekymmersam situation. Akut omhändertagande är det
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första som måste fungera. Önskvärt är att fler söker sig till primärvården i
första hand, men då måste också tillgängligheten där öka.
Karin nämner Boden som exempel där belastningen på Björknäs hälsocentral
är mycket hög vilket leder till låg tillgänglighet. Linda instämmer att det är
en känd situation som förvärrats den senaste tiden. När regionen öppnar
ännu en hälsocentral i Boden och en privat aktör etablerar sig i Sävast kommer situationen att se annorlunda ut.
Linda och Siv diskuterar patientflöden och listningar både vid privata hälsocentraler och regionens egna. Siv menar att regionen borde undersöka var
befolkningen på 80 år och äldre finns. Det är där som belastningen på hälsocentralerna kommer.
Samtalet återvänder till personalbristen och reflektioner över bilden av regionen i media. Linda saknar jämförelser med andra branscher där personalomsättningen är lika hög eller högre utan att det blir stora rubriker. Det är
svårt att förstå siffror om man inte har någonting att relatera till. Samtidigt
påverkas regionens rekryteringar av medias negativa bild av vården som
arbetsplats. Det är viktigt att även uppmärksamma det positiva i att arbeta
med människor.
Karin återkommer till situationen på akutmottagningen i Sunderbyn. Hon
påpekar att patienter inte ska ligga på akuten utan på någon av sjukhusets
avdelningar. Patienterna ska också tas omhand så att de inte återkommer till
akuten. Det är viktigt att satsa på ett fungerande flöde. Lennart Å håller med
om att flödet måste fungera. Linda informerar om att vårdplatserna räcker
för alla patienter, däremot saknas personal för att hålla igång alla vårdplatser
som regionen har. Karin nämner även personalbristen vid psykiatrin. Siv
uppmärksammar sambandet att det är svårt för primärvården att få remittera
till sjukhuset på grund av platsbristen som uppstått vid personalbrist.
Åke efterfrågar vårdnära service som fanns på Sunderby sjukhus men nu har
upphört. Han undrar om regionen kan införa servicen igen.
Vidare handlar samtalet om röntgensköterskor. Linda berättar att utbildningen till röntgensköterska tar två år och den som går utbildningen behöver inte
vara sjuksköterska sedan tidigare. Regionen förhandlar nu om att köpa tio till
femton utbildningsplatser per år av LTU (Luleå tekniska universitet). Mona
uppmärksammar personalbristen kopplat till investeringarna av MR-kameror
som nu inte används fullt ut. Linda informerar om att regionen investerat i
likadana apparater på flera platser i länet för att minska behovet av utbildning för specifika kameror.
Siv påpekar vikten av att regionen stärker primärvården som ska vara basen i
den nära vården. Det behövs bland annat läkarbemanning med kontinuitet så
att fler kan ha en fast läkarkontakt. Vidare måste primärvården ha ett gott
samarbete med geriatriken och kanske att geriatriken besöker primärvården
vid behov. Linda informerar om att Region Östergötland lagt mer av arbetet
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från hälsocentralerna till geriatriken. I dagsläget har Norrbotten för få geriatriker för att kunna arbeta efter den modellen. Mona påminner om att det
även finns sjuksköterskor med geriatrisk kompetens. Linda konstaterar att
det görs mycket bra i länet och regionen måste bli bättre på att ta till sig detta
inom hela organisationen.
Under tidigare år har det kommit inspel om införande av äldremottagningar i
Norrbotten. Eivy tar upp den tråden på nytt. Linda resonerar om olika
aspekter av att införa äldremottagningar vid vissa eller alla hälsocentraler
och hur det skulle bli om detta gjordes via beställning eller tilläggsbeställning till hälsocentralerna. Hon utvecklar även sina tankar om listning av
patienter och konkurrens i samband med äldremottagningar på hälsocentraler. Vidare jämför Linda med resurscentrum för samisk hälsa i Jokkmokk
och möjligheten att ha en hälsocentral som länsansvarig med uppdrag att
utbilda och vara resurs för övriga hälsocentraler. Samtalet övergår till omhändertagandet av äldre personer som en naturlig del av primärvården vilket
borde ingå i den ordinarie verksamheten.
Mona tycker det är bra att frågan lever och nämner att exempelvis Jönköping, Stockholm och Lund samt några andra platser i landet har äldremottagningar. Hon föreslår att regionen undersöker hur det fungerar där. Linda
har varit i kontakt med vissa av landets äldremottagningar och tycket det är
bra att hon får med sig argument från länspensionärsrådet. Anders tackar
också för inspelen om äldremottagningar och uppmärksammar att oppositionen har andra lösningar i sitt förslag till strategisk plan för 2023-2025 där
bland annat äldrevårdscentraler nämns.
Lennart Å framhåller vikten av jämlik vård och nämner möjligheter för hälsocentraler att samverka när det gäller bland annat äldrevårdsmottagningar.
Vidare är det viktigt med geriatrisk kompetens i varje kommun och att skapa
en bra relation med sin hälsocentral inför sitt åldrande. Här måste regionen
också ta med befolkningsutvecklingen i planeringen. Lennart nämner även
sin motion om hälsosamtal för 65-åringar som fått avslag.
Mona påminner om att personer som är 65 eller äldre utgör ungefär 25 procent av Norrbottens befolkning. Linda kompletterar med att den befolkningsgruppen behöver ungefär 75 procent av hälso- och sjukvården.
Linda tackar för givande samtal och de inspel som kommit under diskussionerna.
Inspel från tillgänglighetsrådet Region Norrbotten
Jan- Erik vill gärna ha med biopsier vid misstänkt prostatacancer i den strategiska planen. Linda informerar om att majoritetens förslag till strategisk
plan för 2023-2025 innehåller ett uppdrag till regiondirektören om detta.
Hjördis saknar syn- och hörselinstruktörer i den strategiska planen. Frågan
har tidigare varit upp i tillgänglighetsrådet och Linda har då hänvisat till att
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ärendet är uppmärksammat i POLSAM (politisk samverkansberedning för
hälsa, vård, omsorg och skola). Nu hoppas Linda att behovet av syn- och
hörselinstruktörer även ska uppmärksammas i arbetet med Nära vård eftersom lösningen omfattar både regionen och kommunerna.
Ivan läser upp en lista med punkter som han vill uppmärksamma.












Jämlik vård inom Sverige, Norrbottens län samt inom vårdenheter.
Vara lika med eller bättre i alla öppna jämförelser.
Anställa personer med funktionsnedsättning.
Löneläge lika med eller högre jämfört med övriga Sverige.
Samarbete med privata vårdgivare där det finns vårdköer.
God arbetsmiljö med möjlighet till vila och rekreation mellan arbetspassen.
God tillgänglighet för telefonkontakt, maximalt 30 minuters väntetid.
Verka för ett gemensamt nationellt journalsystem som är öppet även för
privata vårdgivare.
Utveckla kulturen i hela Norrbottens län tillgängligt för alla.
Utveckla kollektivtrafiken i hela Norrbottens län med målet att alla ska
ha tillgänglig kollektivtrafik.
Tillsammans med andra aktörer arbeta för att minska våld i nära relation
samt barnfridsbrott.

Ledamöterna diskuterar våld i nära relation. Hjördis påminner om att våld i
nära relation även förekommer i relationer där någon har ett funktionshinder.
Linda informerar om att det finns en plan inom regionen och att våld i nära
relation även tas upp under utbildningen för allmänläkare.
Linda berättar att just nu pågår en revision gällande barnrätt inom Region
Norrbotten. Hon utvecklar sina tankar kring detta och även barnsamråd i
Luleå kommun samt arbetet med barnahus på andra orter i Sverige. Ivan
understryker vikten av att alla som blivit utsatta för barnfridsbrott måste tas
om hand. Linda och Ivan diskuterar rutiner för omhändertagande i akuta
situationer. Det finns anledning att återkomma till ämnet framöver.
Stefan uppmärksammar vårdpersonalens arbetssituation. Det är en viktig
fråga för att personalen ska stanna. Linda informerar om att majoritetens
förslag till strategisk plan för 2023-2025 innehåller skrivningar om löneläge,
medbestämmande och arbetsmiljö.
Jan-Erik pekar på svårigheterna att komma i kontakt med avdelningar vid
Sunderby sjukhus. Linda är medveten om att vissa avdelningar är svåra att
nå just nu. Ann-Christin instämmer med ett exempel på att bli skickad runt i
stället för att kunna få kontakt direkt med exempelvis en njurläkare.
Hjördis menar att man måste kunna ställa krav på tillgänglighet. I dagsläget
är det svårt att komma fram och få prata med en människa. Hon upplever att

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

DOKUMENT-ID

VERSION

[Gäller för verksamhet]

ARBGRP949-929632362-80

1.0

PUBLICERINGS DATUM
2022-06-09

ANSVARIG
Helena Trældal

UPPRÄTTAD AV
Micke Boström

Sida 7 (14)

regionen försöker fösa över allt mer från fysiska kontakter till digital kommunikation.
Ann-Christin frågar Linda om återskickade statsbidrag. Linda svarar att det
handlar om riktade medel från regeringen och SKR (Sveriges kommuner och
regioner) för att jobba tillsammans med kommunerna mot målet att stärka
den psykiska hälsan. Bidraget ska ses som en extra satsning och en komplettering till ordinarie verksamhet. Under 2021 så kom regionen igång för sent
med processen och hann inte arbeta med åtgärderna i den utsträckning som
kunde ge bidrag. Nu är handlingsplanen för 2022-2025 att stärka den psykiska hälsan och arbeta med suicidprevention. Regionen reviderade budget
från februari 2022 är delvis justerad för detta och ytterligare sju miljoner ska
avsättas till arbetet. Frågan har även varit uppe i POLSAM (politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola). Bengt påminner om att
arbetet med återskapandet av NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa)
gett ungefär en miljon till region och kommuner.
Bengt informerar om arbetet med ADHD inom kriminalvården och upplyser
samtidigt om organisationen DACA (Drivers against child abuse) som arbetar ideellt med att stötta och hjälpa utsatta barn i deras vardag. Organisationen arbetar enligt Förenta nationernas barnkonvention och har cirka 200 medlemmar i Norrbotten.
Bengt berättar att han har medverkat vid utbildningar och vårdplanering
inom regionen. Han slår ett slag för brukarmedverkan som en viktig del av
verksamheten. Linda instämmer. För att regionen ska klara alla utmaningar
krävs att hela samhället samarbetar. Linda ser ett behov av ökad samverkan
med civilsamhället i framtiden.

5. Aktuell information
Linda informerar om aktuella händelser.
Restriktionerna efter pandemin är nu hävda. Vaccinationen fortsätter även
om det blir ett uppehåll under sommaren. Sju personer är i dagsläget inlagda
på sjukhus med eller på grund av covid. Det innebär en stor belastning på
vården eftersom rutinerna för dessa patienter är annorlunda. Samtidigt se
regionen att covidpatienterna har kortare tid på avdelning och det är färre
som avlider. Belastningen pendlar mellan sjukhusen och över tid. Alla sjukhus har fortsatt beredskap för covidpatienter.
Den uppskjutna hälso- och sjukvården leder också till belastning och det
handlar inte bara om antalet operationer. Det finns mycket som inte syns lika
tydligt och som inte går att räkna i timmar. Psykiska hälsa, ofrivillig ensamhet, att människor inte rört på sig lika mycket, risk för större bruk av alkohol
och utebliven screening under pandemin är några exempel på områden där
regionen inte kan uppskatta behovet av kommande insatser. Målet är i alla
fall att hålla vårdgarantin så att ingen ska behöva stå i kö.
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Karin frågar om man själv kan söka rehabilitering för postcovid eller om det
behövs remiss. Linda skickar en fråga till verksamheten under pågående
sammanträde men hinner inte få svar så Karin får söka information via hälsocentralen.
Linda tipsar om att regionstyrelsens sammanträde den 1 juni 2022 kommer
att behandla många ärenden av intresse för länspensionärsrådet och tillgänglighetsråd Region Norrbotten. Några av ärendena tas även upp på regionfullmäktiges sammanträde den 22-23 juni 2022 då den strategiska planen för
2023-2025 också ska fastställas. Samtidigt lämnar Linda en allmän rekommendation att läsa handlingar till regionstyrelsens och regionfullmäktiges
sammanträden på norrbotten.se och fråga då de båda råden sammanträder
om det är någonting man undrar över.
Den här gången rekommenderar Linda en läsning av delårsrapporten för
januari-april 2022 som inte bara innehåller ekonomi utan även mycket information om vad som händer i verksamheterna. Ekonomin ser bra ut, bättre
än budget. Resultatet är ändå sämre än samma period för 2021. Det är börsen, statliga satsningar och några andra faktorer som påverkar resultatet.
Andra intressanta punkter på regionstyrelsens dagordning är bland annat




återrapportering av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören
strategisk plan 2023-2025
allmänmedicinska vårdplatser i primärvård







vårdval primärvård – uppföljning januari-april 2022
strategi för hållbarhet 2022
delavstämning utvärdering av jämställda beslut 2022
jämställdhetsgranskning av Region Norrbottens styrdokument
revisionsrapport: Säkring och kontroll av arbetet mot våld i nära relationer
motion om hållbar och långsiktig kompetensförsörjning
motion om krafttag mot mäns våld mot kvinnor
motion om HBTQ+-personers rätt till god hälso- och sjukvård
motion om att fånga upp barn som far illa.






Regionen omställningsarbete är nu avslutat. Det återstår att inrätta ett utskott
till regionstyrelsen för att få en bättre politisk styrning av arbetet med Nära
vård. Utskottet ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare.
Linda påminner om att det som vanligt finns mer information att läsa i minnesanteckningarna från beredningsutskottens sammanträde den 5 maj 2022
som skickades ut tillsammans med kallelsen till detta sammanträde.
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Ny e-postadress till sekreterarna
Regionens kansli börjar använda en gemensam e-postadress till samtliga
sekreterare. Det går redan nu att skriva till kanslisekreterarna@norrbotten.se
och framöver kommer ledamöterna att få alla utskick från den adressen.
Information om senior hälsa
Regionens folkhälsostrateg Joanna Hansson informerar om regionens satsningar på äldres hälsa.
För fler friska år i Norrbotten
Region Norrbotten arrangerar en halvdag om senior hälsa den 19 september
2022 klockan 13.00-16.30. Detta är ett samarrangemang mellan Region
Norrbotten, PRO Norrbotten, SKPF Norrbotten samt SPF Seniorerna Norrbotten. En inbjudan har skickats till föreningarnas medlemmar.
Bli samtals- och studiecirkelledare och ”Må bra med mat hela livet"
Region Norrbotten har tagit initiativ för att främja senior hälsa efter pandemin genom att erbjuda utbildning i att leda samtal om "Må bra med mat hela
livet". God mat och goda matvanor är en viktig pusselbit för god hälsa och
ett aktivt liv. Utbildningen arrangeras som studiecirkel och har särskilt fokus
på matvanor och kost för seniorer. Det krävs inga särskilda förkunskaper för
utbildningen som tar två timmar. Efter genomgång kan deltagarna leda samtalsgrupper och studiecirklar med stöd av ett självinstruerande material från
livsmedelsverket.
Utbildningen genomförs av den legitimerade dietisten Malin Sand via Teams
den 7 juni 2022 klockan 09.00-11.00. Mer information och länk till anmälan
finns på
http://edit.www.nll.se/Templates/NLL/Pages/NewsPage.aspx?id=23272
Utbildning att leda träning och fysisk aktivitet för seniorer
Region Norrbotten har tillsammans med Sisu Norrbotten tagit initiativ för att
främja senior hälsa efter pandemin. Detta sker genom att erbjuda en utbildning där deltagarna får grundläggande kunskap för att på ett tryggt och motiverande sätt kunna leda träning och fysisk aktivitet för äldre. Utbildningen är
på totalt tio studietimmar och består av gemensamma träffar och egenstudier
på en webbplats mellan träffarna. Regionen har köpt 20 platser till Korpens
utbildning som kan nyttjas av företrädare från idéburna sektorn (Svenska
kyrkan, patient- och pensionärsföreningar, studieförbund) samt kommunal
omsorg. Inga förkunskaper är nödvändiga. Mer information finns på Korpens hemsida https://www.korpen.se/artiklar/aktiv-senior/ men anmälan görs
till Sara Lindfors på Sisu Norrbotten på sara.lindfors@rfsisu.se eller telefon
070-6868119. Kursstart den 9 november 2022.
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Information om vårdgarantienheten
Enhetschefen Pia Krutrök informerar om regionens nyinrättade vårdgarantienhet. Dit kan patienter och vårdpersonal vända sig för att få hjälp att hitta
en annan vårdgivare när Region Norrbotten inte har möjlighet att erbjuda
besök hos en specialist eller en behandling/operation inom den lagstadgade
vårdgarantitiden. På enheten arbetar fem personer. Region Norrbotten är den
fjortonde av landets 21 regioner att införa denna funktion som på andra platser också kan heta vårdlots.
Det går att kontakta vårdgarantienheten via adressen vardgarantienheten@norrbotten.se och telefon 0920-284120. Inom kort kommer det även att
finnas information på 1177.
Redan vid vårdbesöket kan det visa sig att kön till exempelvis den utredning,
det ingrepp eller den operation som man behöver är lång. Då kan man åberopa vårdgarantin och blir då satt i kontakt med vårdgarantienheten.
Det är respektive mottagning som äger sin egen väntelista. Patienter kan
vända sig till sin mottagning eller direkt till vårdgarantienheten om man står
på väntelista och vill ha hjälp att hitta annan vårdgivare.
I dagsläget finns ett riksavtal mellan regionerna för att kunna skicka patienter till andra orter i Sverige. Dessutom har Region Norrbotten avsatt en halv
miljard kronor för upphandling av vård från privata aktörer vilket just nu
innebär avtal med 38 olika leverantörer. Den 1 april 2022 hade vårdgarantienheten i Norrbotten hjälpt 400 patienter till olika vårdinstanser i Sverige
och Finland. I dagsläget tar Region Norrbotten inte emot patienter från någon annan region.
Linda berättar att verksamheten visar på goda resultat överlag. Vårdgarantienheten är en av de verksamheter som leder till flest positiva epostmeddelanden till Linda.
Eftersom funktionen är nyinrättad kan det hända att allt inte fungerar som
det ska ännu. Linda vädjar därför till ledamöterna att sprida information om
vårdgarantienheten inom sina nätverk.
Siv frågar om eftervård och rehabilitering efter ingrep som genomförts utanför Norrbotten. Precis som när vårdingreppet skett på någon enhet vid Region Norrbotten så är det hälsocentralen och sjukhuset på hemmaplan som ska
stå för eftervård och rehabilitering.
När det gäller transporter så sköts dessa av beställningscentralen för sjukresor som tar helhetsansvar för bokning till och från vårdgivaren.
Information om hjälpmedel
Anders Blomkvist, chef för Division Regionstöd, informerar om frågor med
koppling till hjälpmedel.
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Verksamheten omfattar ett stort filialförråd i Boden och mindre förråd på
sjukhusorterna. Divisionen arbetar med upphandling och inköp, rekonditionering vid behov, service samt leverans enligt förskrivningar från vårdpersonal.
Det har tidigare funnits ett samverkansavtal med regionen och kommunerna
när det gäller hjälpmedel och material. Efter en anmälan till konkurrensverket har parterna tillsammans gått igenom vad man behöver samverka kring.
Nu finns ett nytt tillfälligt avtal för hjälpmedel, förbrukningsmaterial till
hjälpmedel, nutrition och diabetesprodukter. Samtidigt har regionen och
kommunerna fått i uppdrag av POLSAM (politisk samverkansberedning för
hälsa, vård, omsorg och skola) att titta på en mer permanent lösning för samverkan. Anders berättar att det lutar åt en gemensam nämnd för denna verksamhet och att någon kommun i Norrbotten blir värdkommun för nämnden.
Siv ser det som tillfredsställande om det blir ett samverkansavtal mellan
regionen och kommunerna. Det är viktigt att hela kedjan fungerar. Sedan
vore det bra om man kan göra likadant på materialsidan. Hon menar att det
kan bli mer kostsamt om regionen och kommunerna inte samverkar vid upphandling och inköp. Därför frågar hon om det pågår några samtal i POLSAM
även om avtal på materialsidan. Linda informerar om att regionen och kommunerna tittat på olika alternativ. Det verkar som att kommunerna gärna
jobbar med materialförsörjningen själva och att det pågår samtal mellan
olika kommuner för att gå ihop och göra vissa samupphandlingar.
Ivan frågar om rutiner vid beställning och distribution av diabetestekniska
hjälpmedel vid hälsocentralen i Kalix. Inför sammanträdet har Anders fått ta
del av Ivans skrivelse som handlar om detta och tar nu med sig frågan i det
fortsatta arbetet.
Hjördis menar att regionen och kommunerna måste kunna garantera en god
tillgänglighet vid ny eller kompletterande hantering av hjälpmedel.
Stefan frågar om reparationer. Det går inte att kontakta service direkt för att
lämna utrustning när den behöver service. Anders svarar att regionen inte tar
emot utrusning för service direkt men har en funktion för att hämta. Vid
behov av service ska man i första hand vända sig till sin hälsocentral eller
annan plats där den förskrivande personalen finns. Personalen bedömer om
det går att laga eller anpassa utrustningen på plats. Anders tackar för de berättelser han fått med sig i frågan och tar med sig den kunskapen i det fortsatta arbetet för att se vilka förbättringar som är möjliga att genomföra.
Datorer som hjälpmedel till exempelvis dyslektiska barn i skolan sköts av
LSS-verksamheten.
Ivan frågar om regionens hantering av tusentals produkter omfattas av tydliga ledtider om exempelvis hur länge service och liknande får ta. Anders har
inte fått några signaler om större bekymmer inom det området.
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Karin är imponerad och tacksam för att det har fungerat så bra för henne.
Stefan frågar om digital uppkoppling från hemmet. Det handlar om hjälpmedel som går att monitorera på distans. Anders svarar att det kan vara en del
av arbetet med Nära vård och har ingen ytterligare information.
Ann-Christin frågar om syn- och hörselhjälpmedel. Dessa hanteras av synoch hörselcentralen. Besök på centralerna kräver remiss.

6. Uppföljning av tidigare ärenden
Ombyggnad av dialysmottagningen i Gällivare
Stefan har vid ett tidigare sammanträde frågat vad som händer med den planerade ombyggnaden av dialysmottagningen i Gällivare. Uppfattningen är
att det verkar gå trögt. Under sammanträdet frågar Ann-Christine om samma
sak.
Linda har ingen ny information i ärendet.
Otillgänglig incheckning på Sunderby sjukhus
Hjördis har tidigare informerat om att den digitala incheckningen vid Sunderby sjukhus är minst sagt otillgänglig för personer med nedsatt syn. När
man kommer till sjukhusets entré finns det ingen personal som möter. Besökaren ska trycka på en symbol på slät skärm om man behöver någon som
kommer och hjälper till.
Linda har tidigare svarat att regionen har en tillgänglighetspolicy som ska
följas. Hon har nu undersökt saken ytterligare och håller med Hjördis om att
den nuvarande lösningen inte är tillgänglig för alla. Detta tar hon med sig i
det fortsatta arbetet.

7. Nya ärenden
Sliten trappa vid Sandens hälsocentral
Hjördis har skickat in en text som beskriver de problem som en sliten trappa
vid Sandens hälsocentral i Boden skapar. Linda bekräftar att hon fått texten
och tar med sig informationen.

8. Övriga frågor
Linda uppmanar ledamöterna att i så stor utsträckning som möjligt anmäla
frågor till sammanträden i förväg. När många frågor ställs vid sammanträdenas inledning blir det svårt att både hinna söka korrekt information som svar
och hinna behandla allt under mötestiden.

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

DOKUMENT-ID

VERSION

[Gäller för verksamhet]

ARBGRP949-929632362-80

1.0

PUBLICERINGS DATUM
2022-06-09

ANSVARIG
Helena Trældal

UPPRÄTTAD AV
Micke Boström

Sida 13 (14)

Situationen vid Sunderby sjukhus
SKPF vill vi ta upp frågor kring akutmottagningen, vårdplatssituationen och
arbetsmiljön på Sunderby sjukhus med anledning av rapporter i TV4 om
vården inom Region Norrbotten.
Linda informerar om regionens åtgärdsplan som tagits fram efter kritik från
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) som kräver vissa lösningar och
kommer att bötfälla regionen om dessa inte efterlevs. Regionens plan handlar bland annat om att öka antalet disponibla vårdplatser och att göra en
översyn av hela flödet från akutmottagning till inläggning. Dessutom ska
regionen genomföra dialog med personal och fack för att förbättra arbetsmiljön. Den största utmaningen är att minst 90 procent av patienterna på akutmottagningen med beslut om inläggning ska ha maximalt fyra timmars väntetid.
Generellt så ökar trycket på vården. Samtidigt är det brist på bland annat
sjuksköterskor i hela landet, så även i Norrbotten. Regionen arbetar med
bemanningsfrågan via många olika lösningar på kort och lång sikt. En av
dessa är sommarförmåner till personalen för att lösa bemanningen.
Karin frågar om det är möjligt att göra tillfälliga omflyttningar av personal
från andra sjukhus. Linda informerar om att det gör regionen inte förrän man
har provat allting annat. Hon hoppas att andra insatser ska leda till resultat
innan det blir nödvändigt.
Hälsocentraler i Boden
Eivy ställer frågor kring hälsocentralerna i Boden.
Linda informerar om att arbetet med en tredje hälsocentral i Boden pågår för
fullt. Regionen kommer att annonsera efter personal inom kort. Det pågår
fortfarande diskussionen om arbetssätt. Kontraktet för lokalen är klart. Det är
samma lokal där Erikslunds hälsocentral tidigare låg. Linda understryker att
det inte handlar om att återöppna Erikslund utan att det nu blir en ny hälsocentral men ett nytt namn.
Vidare kommer regionen att anlita ett företag när det gäller ledningsstöd.
Fokus ska ligga på tillgänglighet. Dessutom anställs en medicinsk ansvarig
läkare (MLA) i Boden.
Varmvattensbassängen blir kvar men det är ännu oklart hur driften ska ske.
I och med etableringen av en privat hälsocentral i Sävast under sommaren
kommer tillgängligheten att öka ytterligare i Boden. Därför blir det ingen
ombyggnad av Sandens hälsocentral i närtid.
Hjördis frågar om tillgängligheten i Harads. Linda svarar att där finns både
en filial och en servicepunkt.
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Ta upp frågor
Bengt undrar hur man på bästa sätt tar upp frågor. I hans exempel handlar
det om antalet stomisköterskor som tidigare varit två, nu är en och målet är
tre.
Linda och Bengt diskuterar frågan. Bland annat handlar det om att lämna in
frågor i god tid innan sammanträden. Anders påminner samtidigt om en interpellation som han ställt och som handlar om att det även saknas en eller
flera stomiterapeuter.
Obesvarade frågor
Vid slutet av sammanträdet undrar Ivan om diabetessköterskor, hantering vid
adressändring, vårdköer och personal till MR-kameror. Även Stefan nämner
MR-kamerorna.
MR-kamerorna diskuterades under länspensionärsrådets inspel till den strategiska planen.
Samtliga frågor noteras för uppföljning vid kommande sammanträden.

9. Sammanträdet avslutas
Linda tackar alla deltagare och önskar en trevlig sommar.
Kommande sammanträden
Torsdag 15 september 2022 Beredningsutskott 13.00-15.00
Fredag 30 september 2022 Sammanträden
Torsdag 3 november 2022 Beredningsutskott 10.00-12.00
Torsdag 17 november 2022 Sammanträden
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