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Minnesanteckning länsstyrgruppen
2020-12-07
Tid och plats
2020-12-07, kl 15.00-17.00, Digitala möten via Teams
Närvarande
Region Norrbotten
Anneli Granberg, verksamhetsdirektör
Krister Berglund, verksamhetschef
vuxenpsykiatrin
Bodil Larsson, enhetschef HSE
Yonas Tewolde Berhane, länschef barnsjukvård
Anna Alm Andersson, divisionschef närsjukvård
Anna Pohjanen, divisionschef närsjukvård
Lu/Bo
Anders Nordin t.f utvecklingsdirektör

Kommuner, Socialchefer
Catharina Liljeholm, Boden
Carina Ylipuranen, Övertorneå
Maria Larsson, Jokkmokk
Barn och utbildningschefer
Maarit Enbuske, Luleå
Eva Martinsson, Gällivare
Marie Simonsson, Övertorneå

Norrbottens Kommuner
Eva Lakso, avdelningschef
social välfärd
Annica Henriksson, avdelningschef
utbildning och arbetsmarknad

Inbjudna
Anders Blomqvist, Region Norrbotten
Kristina Österberg, Region Norrbotten
Marit Persson, Region Norrbotten

För kännedom
Malin Westling, Piteå
Eva Börjesson-Öman, Piteå
Fredrik Pettersson Region Norrbotten

Övrigt
Anneli Granberg deltog från och med punkt två.
Anna Alm Andersson, Anna Pohjanen och Anders Nordin deltog från och
med punkten om vaccinationer.

Dagordning
Ärende
Välkomna och föregående minnesanteckning

Info.
x

Diskussion

Beslut

x

X

Tid
15.00

Delgivning
Bilaga
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Genomgång av föregående minnesanteckningar
Bodil hälsar alla välkomna och går igenom minnesanteckningarna från föregående möte 2020-08-26. Minnesanteckningarna godkänns utan korrigeringar och läggs till handlingarna.

Val av ordförande 2021
2021 övertar Norrbottens kommuner ordförandeskapet för Länsstyrgruppen.
Catharina Liljeholm, socialchef i Bodens kommun valdes enhälligt till ny
ordförande.

Mötestider 2021
13 januari
13.00 - 16.00
28 april
09.00 - 12.00
22 september 09.00 - 12.00
30 november 13.00 - 16.00

(Polsam 21 januari)
(Polsam 6 maj)
(Polsam 1 oktober)
(Polsam 9 december)

Återkoppling Norrbus
POLSAM har gett Länsstyrgruppen i uppdrag att se över befintlig överenskommelse och revidera den.
Vid LSG 2020-01-31 beslutades att ge en arbetsgrupp bestående av Kirsti
Jussila, Eva L och Annica H att förslag på en reviderad Norrbusöverenskommelse med individperspektiv.
Mycket nationellt arbete pågår på området, inklusive förändringar i lagstiftningen, varför arbetsgruppen kommit fram till att endast göra en enklare
revidering av nuvarande överenskommelse i nuläget och en större när förändringarna är fastställda.
Detta arbete behöver vävas in i arbetet God och Nära vård unga. Uppfattningen i gruppen är att barn i ”hela pyramiden” ska inrymmas och inte bara
de med mest omfattande behov.
Beslut: Arbetsgruppen återkopplar på Länsstyrgruppen

Återkoppling Ungdomsmottagningarna
En förstudie gällande ungdomsmottagningarnas framtida verksamhet i länet
har genomförts med fokus på digitalisering, framtida huvudmannaskap samt
dokumentation. Norrbottens Kommuner har fortsatt behov av att bottna i
frågan om huvudmannaskapet. Förankringsarbete pågår och frågan har varit
upp i möten med socialcheferna och Helena Asklund NK träffar skolcheferna i januari för att diskutera frågan. Förutom huvudmannaskapet är frågan
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om daglig dokumentation, kommunikation mellan region och kommun samt
folkhälsoperspektivet på agendan.
Norrbottens Kommuner utreder frågan om huvudmannaskap. Arbetsgruppen
fortsätter att arbeta med övriga frågor samt en tidsplan för arbetet. Återkoppling sker till Länsstyrgruppen under våren 2021.

Nya hjälpmedelsriktlinjer
De föreslagna förändringarna i riktlinjerna för förskrivning inför 2021 syftar
till att få ett tydligare ansvarsförhållande mellan Region Norrbotten och länets kommuner, avgränsa hälso- och sjukvårdens ansvar mot patientens egenansvar, säkerställa att regelverket i konkurrenslagstiftningen följs samt att
undvika ökade kostnader.
Föreslagna förändringar som är gemensamma för Region Norrbotten och
länets kommuner handlar om förskrivning av tyngdtäcken, smärtlindringsapparatur (TENS), lyftanordningar, medicinpåminnare, kommunikationsutrustning och vissa produkter för bostadsanpassning.
Tyngdtäcken kommer inte lägre att förskrivas som hjälpmedel utan räknas
som egenvårdsprodukt, detta då Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet )
har fattat beslut om att gå ut med en rekommendation till regionerna om att
inte längre subventionera tyngdtäcken. Det finns idag inga vetenskapliga
studier som tydligt visar att tyngdtäcken medför patientnytta. De förslag till
förändringar som enbart berör Region Norrbotten handlar om epilepsilarm,
inhalatorer, formgjutna sitsar, anpassade cyklar, bärselar, brandvarnare, hörapparater och kommunikationsförstärkare.
Sammantaget beräknas förslagen till förändringar vara kostnadsneutrala.
Färdig riktlinje mailas ut till Länsstyrgruppen då den är helt färdig.
Bilaga PPT

Vaccination Covid-19
Kristina Österberg uppdragsledare för Region Norrbottens arbete med att
förbereda vaccination mot covid-19 i länet informerar om arbetet, styrgrupp/arbetsgrupp, prognos tilldelning vaccin (mindre än beräknat), hantering och distribution samt genomförandeplan,
Regionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att
vaccinera följande grupper först:




Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst.
Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Genomförandeplan för Vaccin Covid-19 kommer vara klar inom de närmaste två veckorna, vaccinationsstart efter helgerna i januari.
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Det kommer att krävas hårda prioriteringar under första månaderna då betydligt färre doser tilldelas än efterfrågan kräver.
Kommunerna deltar i styr och arbetsgrupp, I styrgruppen finns socialcheferna Gabriella Sjöström, Luleå och Lena Ruth, Arvidsjaur. I arbetsgruppen
deltar Åsa Heikkilä, Norrbottens Kommuner och Pernilla Berggren, Mas i
Arvidsjaur.
Bilaga PPT

Uppdrag utvecklingsinsatser placerade barn och
unga
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser för att långsiktigt stärka förutsättningarna för att placerade barn och
unga ska få tillgång till en god hälso- och sjukvård, tandvård och en obruten
skolgång.
Det finns ett behov av kunskap och stödmaterial inom den sociala barn- och
ungdomsvården, hälso- och sjukvården och tandvården i dessa frågor. Kunskapshöjande insatser i syfte att stödja huvudmännen samt yrkesverksamma i
berörda verksamheter ska ske. Särskilt fokus i uppdraget ska ligga på psykiatrisk och psykologisk vård.
Arbetet hänger ihop med såväl god och nära vård för barn och unga som
Norrbus. Fokus är behov av stöd gällande barn som placeras externt.
Mer information kommer på LSG under våren

God och nära vård barn och unga
Regeringen utsåg i december 2019 en särskild utredare, barnläkaren Peter
Almgren, att se över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära
vård för barn och unga. Ett första delbetänkande behandlar bland annat förebyggande och främjande insatser för både den fysiska och psykiska hälsan,
samt insatser inom den nära vården som kan avlasta den specialiserade barnoch ungdomspsykiatrin. Utredningen handlar även om möjligheten till ett
gemensamt huvudmannaskap för bland annat aktörerna i primärvården, ungdomsmottagningarna och de medicinska delarna av elevhälsan, samt se över
samordningsansvaret gentemot andra aktörer.
Meningen med uppdraget är att nå upp till en mer likvärdig vård med förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. Meningen är också att avlasta den specialiserade barn-och ungdomspsykiatrin.
Arbetet hos oss har nära koppling till bland annat Norrbus och arbetet mot en
god och nära vård. Det är viktigt att hålla ihop arbetet inom ramen för en god
och nära vård för barn och unga och att arbetet med samordnad planering
inryms i detta.
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Reviderad rutin neuropsykiatriska funktionshinder
En reviderad gemensam rutin om neuropsykiatriska funktionshinder har
tagits fram. Den ingår i överenskommelsen psykisk hälsa, Tillhörande remissrutin är dock inte helt färdig och bedöms vara en så viktig del att beslut
skjuts upp tills den är klar. Tills vidare används nuvarande överenskommelse.
Beslut: Beslut om gemensam rutin vid neuropsykiatriska funktionshinder
skjuts upp tills den kan tas i sin helhet, inklusive remissmall. Uppföljning på
Länsstyrgrupp 2021-01-13.
Bilaga utkast

Medicinsk förbrukningsmateriel och hjälpmedel
Efter att konkurrensverket fastslagit att det inte var förenligt med konkurrenslagstiftningen att regionen sålde sjukvårdsprodukter och hjälpmedel till
kommunal verksamhet har Region Norrbotten initierat ett arbete kring
hjälpmedel och medicinsk förbrukningsmateriel.
KPMG har på uppdrag av Region Norrbotten genomfört en detaljerad analys
av regionens hjälpmedelsförsörjning i syfte att identifiera olika lösningar för
den fortsatta hanteringen av hjälpmedel inom länet. Mot bakgrund av analysresultatet har KPMG lämnat två alternativa rekommendationer för framtida
styrning, organisation och samverkan med länets kommuner.
Regionen har även granskat interna ekonomiska processer för leverans av
hjälpmedel samt tillämpad prismodell vid uthyrning av hjälpmedel. Resultatet visar på förbättringspotential avseende ansvar, styrning och uppföljning.
Prismodellen för uthyrning av hjälpmedel samt principer för fastställande av
hur gemensamma kostnader ska fördelas inom regionen behöver ses över.
Vad avser medicinskt förbrukningsmateriel har regionen sett över framtida
organisation för försörjning av förbrukningsmateriel med anledning av att
nuvarande samverkansavtal med kommunerna strider mot bestämmelser i
kommunallagen. Genomlysningen har resulterat i en rekommendation för
framtida organisation av materialförsörjning och samverkan med kommunerna.
Konkurrensverket har tagit del av Länsservice kartläggning av regionens
försäljning av sjukvårdsprodukter och hjälpmedel till privata aktörer och
beslutat att inte utreda ärendet ytterligare eftersom regionen bekräftat att den
externa försäljningen kommer att upphöra.’
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Medicinsk förbrukningsmateriel
Region Norrbottens slutsatser gällande medicinsk förbrukningsmateriel är att
behålla lagerverksamheten i egen regi och att viss materiel bör flyttas till
hjälpmedel. Det kan exempelvis handla om förbrukningsmateriel kopplat till
avancerad utrustning exempelvis unika slangar till en viss apparatur som
förskrivs som hjälpmedel, men även diabetes-, nutritions och inkontinensmateriel. Samverkan kring övrig förbrukningsmateriel bör avslutas. Region
Norrbotten har beslutat att säga upp nuvarande avtal med länets kommuner
för medicinsk förbrukningsmateriel samt inleda förhandlingar med kommunerna. Tidsplanen är att det ska vara klart per sista april 2021.
Hjälpmedel
Regionen har beslutat att säga upp samverkansavtalet med länets kommuner
avseende hjälpmedel och tillsammans med länets kommuner skyndsamt
utreda hur samverkan avseende hjälpmedelsförsörjning ska utformas från
2022 och återkomma till styrelsen med förslag till samverkansmodell senast
juni 2021.
Kommunerna framhåller att frågan ska ske genom samverkan i den beslutade samverkansordningen med Länsstyrgruppen och Politiska samverkansberedningen. Utgångspunkten är nuvarande avtal och tider (9 månaders uppsägningstid)
Fortsatt arbete
En arbetsgrupp inom kommunerna har fått i uppdrag att ta fram ett underlag
för ställningstagande till fortsatt hantering av medicinskt förbrukningsmaterial inom kommunerna. En analys av SKR Kommentus – OneMed som
alternativ grossist och en risk- och konsekvensanalys ingår också i uppdraget. Specifika områden som riskavfall, nutritionsprodukter etc. behöver genomlysas noggrant. Uppdraget ska redovisas till socialchefsnätverket
2021-02-28.
Arbetsgruppen samordnas av Norrbottens Kommuner. Region Norrbotten
kommer att medverka med jurist och sakkunnig i materialfrågor för att bistå
i relevanta frågor
Frågan kommer upp på POLSAM den 16e december och tidsplan för det
fortsatta arbetet beslutas på Länsstyrgruppen den 13 januari 2021.
Bilaga

Utskrivningsklara
Punkten utgår på grund av tidsbrist och tas upp på Länsstyrgruppen
2021-01-13.
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