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Plats och tid

Distansmöte samt rum Dorotea i Regionens hus kl. 10:00-12:00

Protokollet omfattar

§§26-30

Beslutande ledamöter

Kenneth Andersson (S) (ordförande)
Elmer Eriksson (M) (1:e vice ordförande)
Margaretha Löfgren (V) (2:e vice ordförande)
Ulf Liljegren (S) (§§ 26-27, del av 28, 29-30)
Maria Lundqvist Brömster (L)
Urban Larsson (C) (del av § 28) §28

Övriga närvarande

Susan Andersson (avdelningschef)
Elisabeth Säfvenberg (projektledare)
Eleonor Lindgren (avdelningschef)
Gunilla N Larsson (verksamhetschef/strateg)
Karin Linder (nämndsekreterare)
Ulf Lindström (läkare)

Justeringens plats och tid

Genom digital signering , 2020-06-03

Sekreterare

Karin Linder

Ordförande

Kenneth Andersson (S)

Justerande

Elmer Eriksson (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Justering

Sammanfattning
Utskott för funktionshinder och samverkan utser Elmer Eriksson (M) att tillsammans
med ordförande Kenneth Andersson (S) justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till onsdag den 3 juni 2020.
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§ 27

Fastställande av föredragningslista
HSN 13-2020

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Upprättad föredragningslista fastställs.
Beslut
Upprättad föredragningslista fastställs med tillägg av ett extra ärende, § 29, Nationella
minoriteter, sverigefinska pensionärer. Ansökan om bidrag.
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§ 28

Informationer
HSN 14-2020

Sammanfattning
a) Samverkansprojekt essence-team för barn
Susanne Andersson, avdelningschef, informerar om essence-teamets arbete i Umeå
med kranskommuner. Det gäller barn 0-6 år med neuropsykiatrisk
problematik/autismfrågeställning. Essence är ett paraplybegrepp som refererar till hela
gruppen av utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska störningar som presenteras
med handikappande symtom under tidiga banddomen och är en förkortning av
engelskans early symptomatic syndromes eliciting neurodevelopmental clinical
examination.
Samverkansprojektet är mellan barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och
ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomscentrum, kunskapscentrum för mödra- och
barnhälsovård samt logopedmottagningen i region Västerbotten.
Projektet startade i november 2019 och har visat sig att utredningstid och kostnad har
halverats. Det har sparat tid för både verksamhet och familjer genom denna
samverkan mellan verksamheter bland annat utifrån färre remisser och snabbare
hantering av ärenden. Utvärdering av de som varit med i pilotprojektet visar på hög
delaktighet, kortare väntetider och smidighet för familjerna utifrån gemensam
administration samt gemensamma möteslokaler. En sammanhållen utredning innebär
färre kontakter för familjerna.
Vilka insatser ska region Västerbotten erbjuda de barn som inte får någon diagnos?
Det är en fråga som är aktuell att jobba vidare med.
b) Primo, primärvårdens medicinska omhändertagande. Aktuellt läge
Elisabeth Säfvenberg, projektledare samt Ulf Lindström, konsultläkare, ger en
nulägesbeskrivning. Primo har funnits i Umeå i cirka 1,5 år. I medelsnitt är det två nya
ärenden per vecka och sammanlagt ca 110 aktuella ärenden. Primo är inte längre ett
projekt utan ett tilläggsuppdrag på Ersboda hälsocentral. Målgruppen har
utkristalliserat sig. Flest patienter finns inom diagnosgrupperna ryggmärgsbråck,
downs syndrom, sällsynta diagnoser och cerebral pares.
Det målgrupperna mest uppskattar är bland annat att tid för besök är väl tilltagen, att
kunna ha direktkontakt med teamet via mobiltelefon, det uppföljande arbetssättet, den
breda britsen samt tillgång till taklyft.
Det blir ett etappvis införande av primo i hela länet, som beräknas vara klart
sommaren 2021. Södra Lappland är på tur. Läkare och eventuellt sjuksköterska
föreslås ha sin bas på Ersboda hälsocentral i Umeå men arbeta mot södra Lappland.
Gällande arbetsterapeut och fysioterapeut finns möjlighet att samnyttja resurser med
vuxenhabiliteringen samt Stenbergska hälsocentralen i södra Lappland. Gällande
uppbyggnad av primo i Skellefteåområdet planeras det för ett liknande upplägg som
primo i Umeå.
c) Byggnadsrelaterad ohälsa, BRO gällande neurorehabilitering Sävar
Eleonor Lindgren, avdelningschef har bjudits in för att informera om hur det går att
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upprätthålla en hög kvalitet på verksamhet utifrån långvarig brist på ändamålsenliga
lokaler på grund av byggnadsrelaterad ohälsa.
Neurorehab Sävar är en högspecialiserad rehabiliteringsklinik för personer med
progredierande neurologisk sjukdom och för personer med följdtillstånd efter stroke i
yrkesverksam ålder. De vanligaste diagnoserna är MS, parkinson och stroke.
Verksamheten har funnits i 40 år och regionpatienter är välkomna.
BRO, byggnadsrelaterad ohälsa, har funnits i flera år och två olika etapper på åtgärder
har genomförts utan tillfredsställande resultat. Augusti 2019 stängdes lokalerna och
verksamheten fick evakueras. Verksamheten har bedrivits på flera platser i Umeå
såsom i hotell Björkens lokaler, habiliteringscentrum, ortopedkliniken,samt terapibadet
vid Norrlands universitetssjukhus, NUS. 12 slutenvårdsplatser har minskats till 6
slutenvårdsplatser på Björken på grund av anpassning av rummen. Stora utmaningen
är bristen på behandlingsrum, vilket begränsar träning för patienter och på så vis
svårighet att bedriva samma kvalitet som tidigare. Mycket tid går åt till logistik av
lokaler.
Första veckan i juni flyttar verksamheten till byggnad 26, samma byggnad som
geriatriken. Det kommer att bli en förbättring för patienter som behöver slutenvård
samt möjlighet till bättre träningslokaler. Däremot kommer det fortfarande vara brist på
behandlingsrum. Att bedriva verksamhet i byggnad 26 är ingen långsiktig lösning. En
önskan och förhoppning är att få återvända till Sävar, som förutom god vård erbjuder
rehabiliterande omgivningar.
Med anledning av brist på lämpliga lokaler har en prioriteringsordning gjorts utifrån
patientkategorier. Patienter som behöver sluten vård återkommer verksamheten till då
plats finns och de patienter som har en lägre prioritet får återkomma med ny remiss.
d) Aktiviteter i handlingsplan för funktionshinderpolitisk strategi
Gunilla N Larsson, strateg för funktionshinderfrågor, ger en nulägesrapportering om
påbörjade aktiviteter utifrån handlingsplanens 10 mål.
Bland annat pågår arbete med att ta fram material till introduktionsutbildning vid
nyanställning. En on-line-utbildning är under test. Likaså pågår arbete med att ta fram
anpassad information inom primärvård och tandvård så att patienten kan vara delaktig
i sin vård.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
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Nationella minoriteter, sverigefinska pensionärer. Ansökan
om bidrag
HSN 583-2020

Sammanfattning
Sverigefinska pensionärer (SFP), norra Sveriges distrikt, ansöker om bidrag till
sommarverksamhet på Seskarö i Norrbotten den 18-21 augusti 2020. Sverigefinska
pensionärer anordnar varje år ett sommarläger för sina medlemmar. Tema för lägret
är hälsa, motion och kultur. Sverigefinska pensionärer ansöker om bidrag från Region
Västerbotten och Region Norrbotten. Ansökan om bidrag från Region Västerbotten
gäller 15 000 kronor.
Ansökan har lyfts i den sverigefinska samrådsgruppen, som ställer sig positiva till
ansökan.
Region Västerbotten är förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli och får
årligen statsbidrag. Statsbidraget ska användas i samråd med minoriteterna till och till
merkostnader i samband med lagens tillkomst. Statsbidraget kan bland annat
användas till kultur- och språkinsatser.

Beslut
Utskott för funktionshinder och samverkan beslutar att bidrag till sommarverksamhet
på Seskarö den 18-21 augusti 2020 beviljas med 15 000 kronor under förutsättning att
sommarverksamhet kan genomföras utifrån ett covid-19 perspektiv och
att Folkhälsomyndighetens regler och riktlinjer följs.
Skriftlig redovisning inklusive kvitton ska lämnas till Region Västerbotten senast den
31 oktober 2020.
Bidraget finansieras av region Västerbottens statsbidrag för nationella minoriteter.
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§ 30

Handlingar för kännedom

Sammanfattning
Samråd samer; sametingets hälso-, äldre- och idrottsnämnd.
Sammanträdesanteckningar 2020-05-06
HSN 362:3-2020
Samråd sverigefinnar. Sammanträdesanteckningar 2020-05-19
HSN 362:4-2020
Samråd samer. Sammanträdesanteckningar 2020-05-07
HSN 362:5-2020
Beslutsunderlag

 Samråd samer, sametingets Hälso- äldre- och idrottsnämnd.
Sammanträdesanteckningar punkt 1-3
 Samråd sverigefinnar. Sammanträdesanteckningar punkt 1-5
 Samråd samer. Sammanträdesanteckningar punkt 1-7
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