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Sammanfattning
Nämndens ska i återkopplingsrapporten lämna synpunkter och/eller förslag till
förändringar i regionstyrelsens planeringsförutsättningar. När rapporten senast ska
vara regionstyrelsen tillhanda framgår av tidplanen i planeringsförutsättningarna och
den ska då vara behandlad i nämnd. Rapportering ska göras under nedanstående
rubriker. Nämndens rapport kommer biläggas som information i tjänsteskrivelsen till
Regionfullmäktige vid beslut om Regionplanen. Som en del i bredningen av Hälsooch sjukvårdsnämndens återkopplingsrapport ges utskottet för funktionshinder och
samverkan möjlighet att lämna inspel. Vid nämndens kommande sammanträde förs
gemensam diskussion om förslag till återkopplingsrapport.
Beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkanhar identifierat ett antal punkter, utifrån sitt
uppdragsområde, vilka utskottet uppmanar arbetsutskottet att beakta i den fortsatta
beredningen av hälso. och sjukvårdsnämnden återkoppling till
planeringsförutsättningarna













I samarbete med patient-och brukarföreningar i Västerbotten är en
arbetsordning för samverkan framtagen i syfte att ge stöd i frågor som rör
utformning och utveckling av regionens verksamhet. Ett exempel är
samverkan vid omställning till god och nära vård. Utskottet har även
regelbunden samverkan med länets pensionärsorganisationer för information
och samverkan.
Region Västerbotten är förvaltningsområde för meänkieli, samiska och finska,
och har ett utökat ansvar att erbjuda service på minoritetsspråk. Regionen
tillsammans med länsstyrelsen Västerbotten arbetar med strukturella samråd
med minoritetsrepresentanter och har via samråd tagit fram mål och riktlinjer
som antagits av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Som ett led i arbetet med utveckling av personcentrerad vård implementeras
under 2021 förändrat arbetssätt där kompetenser från olika vårdnivåer
samordnat (Essenceteamet) utreder små barn. Det medför kortad kötid och
bättre stöd och samordning till barn och deras familjer. Det utmanar
nuvarande organisationsstrukturer och behöver följas upp över tid. Liknande
arbetssätt bör/ska prövas för fler målgrupper.
Implementering av primärvårdens särskilda omhändertagande av vuxna
personer med medfödda komplexa funktionsnedsättningar, PRIMO, pågår och
blir en del av omställningen till god och nära vård. Utskottet kommer fortsatt
att följa utvecklingen.
I utformning av digitala vårdmöten behöver den digitala delaktigheten för
invånare säkerställas för att motverka utanförskap, i synnerhet för redan
utsatta grupper. Ansvar för de frågor som hör till området digital delaktighet
behöver klargöras.
att uppmärksamma och ta till vara anhörigas resurser och behov.
Begreppen hjälpmedel, habilitering, rehabilitering förekommer inte/sparsamt i
texten.
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På sidan 8 hänvisas till funktionshinderpolitisk strategi som inte längre är
aktuell.
 Avsnitt 3.2 Andra stycket: omformulera till digital inkludering för alla oavsett
förutsättningar.
 Avsnitt 3.2, sidan 13, Andra stycket: lägg till habiliterande i meningen ”En
satsning på preventivt, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete är….”
 Avsnitt 3.2, sidan 13 Tredje stycket. Infoga personcentrerad vård.
 Avsnitt 3.2, sidan 13. Under rubriken Med sikte mot framtidens vård och
målbild 2030 lägga till civilsamhället i samverkan samt personcentread vård.
Beslutsunderlag
 Bilaga 7.8 kap 6 Återkopplingsrapport för nämnd om regionstyrelsens PF
 Planeringsförutsättningar 2023-2026 slutlig version till CLG
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