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Justering

Förslag till beslut
Elmer Eriksson (M) justerar protokollet tillsamman med ordförande Kenneth
Andersson (S). Justering sker digitalt den 30 augusti.
Beslut
Margareta Löfgren (V) justerar protokollet tillsamman med ordförande Kenneth
Andersson (S). Justering sker digitalt den 30 augusti.
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Sammanträdesdatum
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Fastställande av föredragningslista 2022
HSN 60-2022

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kenneth Andersson (S) föreslår ett tillägg till dagordningen med ärendet Bidrag till
urkult och minoritetsfestival - återrapportering. Ordförande finner att ledamöterna
bifaller förslaget.
Beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag och med tillägg av ärende § 37
Bidrag till urkult och minoritetsfestival - återrapportering.
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Informationer 2022
HSN 61-2022

Sammanfattning
Hjälpmedelsstrategi
Sofia Ögren, hjälpmedelskoordinator, informerar utskottet om pågående arbete med
beredning av ny, länsövergripande Hjälpmedelsstrategi. Västerbotten ligger i framkant
med att arbeta med en gemensam strategi mellan regionen och kommun. Nuvarande
strategi gäller efter beslut om förlängning till mars 2023. Ett förslag till ny strategi ska
presenteras under tidig höst. Arbete inleddes med en kartläggning av nuläget som
klargör att det råder olikheter inom länet vad gäller utbud av hjälpmedel. En stor fråga
är att flera parter (region och kommuner) ska komma överens och enas om
hjälpmedelsutbudet och likvärdiga förutsättningar för länets invånare i Västerbotten så
som i exempelvis egenavgifter, vilka idag varierar beroende på var i länet patienten
bor.
Patientkontrakt
Sofie Tängman, verksamhetsutvecklare informerar utskottet om arbetet med att införa
patientkontrakt, som är en del i omställningen till en nära personcentrerad vård och
som utgår från att stödja individen i sina vårdkontakter. Patientkontakten ramar in den
särskilda individuella vårdplanering (SIP) som görs redan idag. Omställningen till en
nära vård är att stärka patientens ställning och att göra invånarna delaktiga i att skapa
en kostnadseffektiv, tillgänglig, samordnad vård på lika villkor för hela befolkningen.
Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande
insatser nära invånarna. Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningsätt som innebär
att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och
förutsättningar. Ett Patientkontrakt är ett sätt att säkerställa patienten delaktighet i sin
egen hälsa och vård och stödja patienten att tillvarata och nyttja sina egna resurser.
Innehållet i överenskommelsen ska spegla vad som ska ske i vårdkontakterna, när det
ska ske och vem patienten ska vända sig till. Det ska vara tydligt både vad patienten
och vården ska göra.
Barn och ungdomspsykiatri (BUP) Västerbotten
Kerstin Eliasson, verksamhetschef, informerar utskottet om aktuellt inom BUP:s
verksamhet så som tillgänglighet, väntetider, pågående verksamhetsutveckling och
utmaningar. Under senaste 12 månaders-perioden har korttidsfrånvaron varit hög
inom personalgruppen vilket väl återspeglar rådande situation med många unga
föräldrar bland medarbetarna och en pågående pandemi.
Majoriteten av de individer som remitterats till BUP och som väntar på vård är
patienter med neurologisk utredning utan annan beskriven samsjuklighet i sin remiss.
Inom verksamheterna har tre nya (en per ort) bitr. avdelningschefer tillsatts som
ersätter flertalet sektionsledare. Uppdrag och mandat hos bitr. avdelningschefer är
tydligare och utökat, vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö för både chef och
medarbetare. Det har varit hög omsättning i personalgruppen, framför allt vid BUP i
Umeå och det är viktigt att skapa goda förutsättningar för chefer att leda
verksamheten på ett långsiktigt och hållbart sätt. Beslut ska fattas nära medarbetare
och det börjar ge resultat.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 46905SE

5 (10)

Protokoll

Utskott för funktionshinder och
samverkan

Sammanträdesdatum
2022-08-24

Umeå får en ny organisation för mottagning som utgörs av tre team;
1.

bedömning/utredning

2.

behandlingsteam

3.

jour/akut mellanvårdsteam

Vidare flyttas BUP verksamhet i nya psykiatribyggnaden på NUS och samlokaliseras
med vuxenpsykiatrin. Nuvarande lokaler är inte anpassade för barngruppen och
samlokaliseringen bidrar till ökad möjlighet till samverkan mellan ungdoms- och
barnpsykiatri och vuxenpsykiatri samt inte minst förenklad logistik mellan andra
kliniker och BUP så som exempelvis akuten och barnkliniken som båda är
lokaliserade på NUS.
BUP har påbörjat samverkan med brukarorganisationer och främst med Hjärnkoll.
Umeå
BUP Umeå och elevhälsan Umeå har utvecklat ett gott samarbetsklimat som bygger
på ömsesidighet och förståelse, sker på medarbetarnivå, är framåtsyftande till sin
karaktär, och involverar medarbetare. Parterna genomför gemensamma aktiviteter
med workshop och informationer.
Områdeschef Umeå med krans
Christer Wilhelmsson, områdeschef, tillträdde uppdraget som områdeschef för Umeå
med krans där båda verksamheterna Hjälpmedel Västerbotten och
Habiliteringscentrum Västerbotten ingår i februari 2022. Utskottet beslutar att
återkomma med inbjudan till ett längre informationspass kring det
funktionshinderpolitiska verksamhetsområdet.
Nationella minoriteter
Ann-Sofi Grenholm, utredare, informerar utskottet om aktuella frågor inom det
nationella minoritetsområdet. Utvärdering av urkult- och minoritetsfestivalen som
genomfördes i våras har upprättats.
Förtydligande och tolkning av § 8 minoritetslagen om rätt till att bruka sitt
minoritetsspråk i kontakt med förvaltningsmyndighet har inhämtats. Lagen gäller när
en är part eller ställföreträdare för part i ett ärende. Det råder idag olika förväntningar
på lagen och vad skyldigheten egentligen innebär. Sametinget och länsstyrelsen i
Stockholm (som är uppföljningsmyndighet) är vidtalade om behovet av att förtydliga
lagens tolkning och innebörd på nationell nivå.
En ny lag rörande om konsultation i frågor som rör det samiska folket är antagen och
börjar gälla 1 mars 2024. Region Västerbotten har tidigare yttrat sig kring lagförslaget.
Innebörden är att regionerna ska konsultera Sametinget i stora övergripande frågor.
Om ärendet har betydelse för en enskild sameby ska byn konsulteras men främst
tinget.
Aktuellt inom funktionshinderområdet och nära vård
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Gunilla Larsson, länssamordnare och strateg informerar utskottet om att följeforskning
pågått kring tre fallstudier i länet. Resultaten utgör kunskapsunderlag i arbetet med
omställning och utveckling av en nära vård. Länssamverkangruppen har beslutat att
fortsätt utveckla dessa tre områden som forskningen har följt och samtidigt lära och
fortsätta kunskapsinhämtningen med hjälp av forskargruppen. De tre områdena som
studerats är
1.

mobila-teamen i Umeå,

2.

sjukstugemodellen i södra Lappland,

3.

styrsystem för samverkan i nära vård i Skellefteå

Kompetensförsörjning är en stor utmaning i Västerbotten och all konkurrens måste
undvikas i möjligaste mån först då kan ett nytt, samägt verksamhetssystem vara en
möjlig lösning. Styrsystemet för samverkan i Skellefteå är unikt på nationell nivå och
en vidareutveckling behövs för att säkerställa att arbetsmetoden är robust över tid och
att det inte står och faller med individer. I södra Lappland behövs studier av fler
sjukstugor. Vårdformen som sjukstugorna har är intressant som koncept inom
glesbygdsmedicin. Nästa steg är en analys och genomförandeplanering tillsammans
med forskargruppen som lett fallstudierna. Steg två planeras att genomföras under
hösten.
Den fysiska arbetsmiljön inom habiliteringen i Skellefteå är inte bra och det gäller både
vuxen- och barnhabiliteringen. Ett aktivt arbete för att hitta ändamålsenliga och
dugliga lokaler pågår tillsammans med fastighet. Om möjligheten inte finns att samla
habiliteringen under samma tak finns risk att missa samordningsvinster mellan
avdelningar. I Umeå flyttar vuxenhabiliteringen i Umeå till byggnad 7 på NUS, vilket
är i samma hus som syn- och hörselhabiliteringen.
Uppdragsbeskrivning för Utskottet för funktionshinder och samverkan
Innevarande mandatperiod har utskottet uppdrag reviderats vid tre tillfällen och inför
ny mandatperiod har förslag till förändring framlagts av nämndens organisation
beredande organ, vilket regionfullmäktige tagit del (RS 10:5-2022). Utskottet
diskuterar nuvarande uppdrag avseende vad som fungerat bra och vad som kan
förtydligas och utvecklas i ett kommande uppdrag. Framför allt behöver formerna för
återrapportering till nämnden förtydligas och den kunskap som utskottet har inhämtat
inom det funktionshinderpolitiska området kommuniceras bredare inom hela regionens
förvaltning, inte enbart inom hälso- och sjukvården. Övriga diskrimineringsgrunder
förvaltas inom regionstyrelsen förvaltning och enheten för folkhälsa. Utskottet
framhåller också vikten av återkommande, regelbunden information om aktuellt och
pågående arbete vid nämndens sammanträden.
Studiebesök byggnad 28 vid Norrlands universitetssjukhus
Barbro Hampusson, kliniksamordnare psykiatriska kliniken och Gunilla Reinklou,
Projektledare fastighet visar utskottet runt i byggnad 28 som kommer att husera
psykiatrins verksamhet.
Den nya psykiatribyggnaden (By 28) invigs fredag den 26 augusti samt har öppet hus
under lördag den 27 augusti. I huset finns lokaler för all psykiatrisk verksamhet.
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Utlokaliserade verksamheter som barnpsykiatrisk verksamhet, Vågen
(självskadebeteende) och Freja (behandling av ätstörningar) kommer att flytta in i
byggnaden. Inflyttning av verksamheterna från gamla psykiatrihuset och de
utlokaliserade verksamheterna kommer att ske i etapper och beräknas vara klar i
december 2022/januari 2023. Äldrepsykiatrin kommer i dagsläget inte att öppna på
grund av personalbrist. Rättspsykiatrins vårdplatser utökas från 14 till 20 platser när
personalfrågan är löst. Platserna utökas för att kunna vårda utlokaliserade patienter
inom det egna länet. Umeå universitet kommer också att ha viss verksamhet i huset
med lokaler för forskning och utveckling.
Den nya byggnadens placering gör att det, vid behov, är nära till den fysiska
akutsjukvården. Ny konst enligt 1 % regeln har upphandlats till byggnaden. Stor vikt
har lagts på att få både inom- och utomhusmiljön att vara så läkande som möjligt,
exempelvis är ljuset från lamporna i taket anpassat efter dygnet, både i färg och
styrka, så det ska vara lättare att få tillbaka/ vara gynnsamt för dygnsrytmen.
Psykiatrihuset är byggnadstekniskt och energimässigt mycket väl planerat. Ett
geoenergilager med borrhål har byggts som försörjer huset med både värme och kyla.
På taket installeras solfångare för varmvatten och solceller för produktion av el. Stora
krav ställs på byggmaterial där alla material dokumenteras utifrån ställda miljökrav
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag





Nulägesuppdatering av hjälpmedelsstrategin
Nulägesuppdatering av hjälpmedelsstrategin UFS
Utskott för primärvård och tandvård 2022-08-24
Barn-och ungdomspsykiatri Västerbotten 220824
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Bidrag till urfolk- och nationell minoritetsfestival-återrapportering
HSN 105-2021

Sammanfattning
Västerbottens museum ansöker om bidrag på 130 000 kronor till en urfolks- och
nationell minoritetsfestival på Gammlia 20-22 maj 2022. Festivalen arrangeras via ett
samarbete med föreningar/representanter för alla fem nationella minoriteter, Umeå
kommun och Region Västerbotten. Festivalen kommer att bestå av musik,
föreläsningar, workshops, mat, kulturella inslag med mera. Västerbottens museum har
sökt bidrag hos flera instanser, för mer detaljerad budget hänvisas till ansökan.
Festivalen planerades tidigare att äga rum hösten 2021. Regionen samrådde då med
samer och sverigefinnar, som ställde sig positiva till att regionen skulle bidra med
100 000 kronor från regionens statsbidrag till festivalen. Festivalen flyttades fram på
grund av den pågående pandemin och det beviljade bidraget på 100 000 kronor
betalades tillbaka till regionen.
Regionen planerar att lyfta ansökan även denna gång till samråd samer 22 november,
och samråd sverigefinnar 18 november.
Utskottet för funktionshinder och samverkan beslutade 2021-11-23, § 67/2021 att
bifalla ansökan med krav om återrapportering av resultat. Uppföljning har genomförts
och delges utskottet.
Förslag till beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkan beslutar
Återrapportering godkänns.
Beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkan beslutar
Återrapportering godkänns.
Beslutsunderlag
 Återrapportering, Urfolk- och minoritetsfestivalen 2022
 §67 Ansökan om bidrag till urfolk- och nationell minoritetsfestival
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Kurser och konferenser 2022
HSN 62-2022

Sammanfattning
Förtroendevalda som utses att delta i kurs eller konferens har rätt till ersättning i
enlighet med bestämmelser om arvode till förtroendevalda.
Förslag
Workshop Nära vård Södra Lappland. Arrangör: Glesbygdsmedicin/ nära vård Södra
lappland. Den 29 september kl. 09.00-15.00
Förslag till beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkan föreslår att arbetsutskottet beslutar att
Margareta Löfgren (V) och Urban Larsson (C) ges möjlighet att delta vid Workshop
Nära vård Södra Lappland. Arrangör: Glesbygdsmedicin/ nära vård Södra Lappland.
Den 29 september kl. 09.00-15.00. Arvode utgår.
Beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkan föreslår att arbetsutskottet beslutar att
Margareta Löfgren (V) och Urban Larsson (C) ges möjlighet att delta vid Workshop
Nära vård Södra Lappland. Arrangör: Glesbygdsmedicin/ nära vård Södra Lappland.
Den 29 september kl. 09.00-15.00. Arvode utgår.
Beslutsunderlag
 workshop inbjudan
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