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Ledamöter och ersättare

Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå - och Norsjöområdet
Tid

2018-10-22 kl. 08:30 - 15:00

Plats

Åkerbäret, Personalhotell, Skellefteå

Ärenden

Enligt bifogad föredragningslista
Kl. 08:30 – 09:15 Information från Marjo Boden, verksamhetschef
vid Morö Backe och Kåge hälsocentraler, om läget på
hälsocentralerna och eventuell utbildningscentral
Kl. 09:15 – 09:30 Nämndssammanträde
Kl. 09:30 – 10:00 Fika
Kl. 10:00 – 11:00 Information från Stephan Stenmark,
Smittskyddsläkare, om vaccination nyanlända inklusive
barnsjukdomar, vaccination influensa (äldre riskgrupper),
smittspårning, smittskydd, klamydia och gonorré
Kl. 11:00 – 12:00 Nämndssammanträde
Kl. 13:00 – 13:45 Information från Håkan Viklund, biträdande
verksamhetschef Psykiatricentrum Västerbotten, Psykiatriska
kliniken i Skellefteå och södra Lappland, samt Karin Hubert,
kurator psykiatrin Skellefteå, om läget inom psykiatrin Skellefteå
samt arbetet och läget gällande suicid
Kl. 13:45 – 15:00 Nämndssammanträde med avbrott för fika

Med vänlig hälsning
Anna Löfgren / enligt uppdrag
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Föredragningslista
Sammanträdesdatum
2018-10-22
Upprop
Upprop förrättas av tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare.
§2

Justering

FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Andreas Löwenhöök utses att tillsammans med ordförande justera
protokollet. Justeringsdatum fastställs till 2018-10-25.
§3

Fastställande av föredragningslista
VLL 130-2018

FÖRSLAG: Nämndens beslut
§4

Upprättad preliminär föredragningslista för sammanträdet fastställs.
Informationer
VLL 132-2018

FÖRSLAG: Nämndens beslut
Noteras till protokollet att nämnden tagit del av informationer enligt följande:
a) Information från Marjo Boden, verksamhetschef Morö Backe och Kåge
hälsocentraler, om läget på hälsocentralerna samt eventuell
utbildningscentral
b) Information från Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, om vaccination
nyanlända inklusive barnsjukdomar, vaccination influensa (äldre
riskgrupper), smittspårning, smittskydd, klamydia och gonorré
c) Information från Håkan Viklund, biträdande verksamhetschef
Psykiatriska kliniken Skellefteå och södra Lappland, samt Karin Hubert,
kurator, psykiatriska kliniken Skellefteå, om läget inom psykiatrin i
Skellefteå samt arbetet och läget gällande suicid
d) Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet
september 2018
e) Tillsatta och vakanta läkartjänster per september 2018 per
hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet
f) Information från Byske hälsocentral om utförda VHU 70 undersökningar
g) Andreas Löwenhööks information från FRIS – Förebyggande Rådet i
Skellefteå - den 20 juni i Skellefteå
h) Janeth Lundbergs information från Folkhälsoråd i Skellefteå den 21
september
i) Janeth Lundbergs information från Folkhälsoråd i Norsjö den 24
september
j) Janeth Lundbergs och Andreas Löwenhööks information från
Samverkansnämnden via video den 26 september
k) Ylva Hedqvist-Hedlunds information från ”En LOB i mål” – Uppföljning av
satsningen för ett förbättrat omhändertagande av berusade personer i
Umeå den 3 oktober
l) Janeth Lundbergs, Andreas Löwenhööks, Gunnar Broströms och MarieLouise Bystedts information från Seniordagen den 4 oktober i Skellefteå
m) Marie-Louise Bystedts information från Migranthälsa med fokus på barn
och unga den 16 oktober i Skellefteå
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Sammanträdesdatum
2018-10-22
n) Janeth Lundbergs, Andreas Löwenhööks och Maalin Wikströms
information från träff med landstingsstyrelsens arbetsutskott via video
den 16 oktober, som ett led i landstingsstyrelsens uppsiktsplikt
o) Sammanträdestider 2019. Beredning för folkhälsa och demokrati i
Skellefteå- och Norsjöområdet. Sammanträdesplan för 2019 fastställs av
den nya organisationen.
Torsdag 24 januari
Torsdag 21 februari
Torsdag 14 mars
Torsdag 11 april
Torsdag 9 maj
Tisdag 11 juni
Torsdag 19 september
Torsdag 17 oktober
Torsdag 14 november
Torsdag 12 december
Beslutsunderlag
- Telefontillgänglighet vid hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet september 2018
- Läkartjänster per september 2018 per hälsocentraler i Skellefteå – och Norsjöområdet
- Information från Byske hälsocentral om utförda VHU 70
- Förslag sammanträdestider VLL 2019

§5

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
Delegerade beslut har fattats i enlighet med nämndens beslut den 26 januari 2015, §
6.
Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdets arbetsutskott
Protokoll från sammanträde den 11 oktober 2018 (VLL 245:8-2018)
FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Ovanstående delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna
Beslutsunderlag
- Justerat och anslaget protokoll för arbetsutskottet för nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteåoch Norsjöområdet 2018-10-11 (VLL 245:8-2018)

§6

Ekonomisk månadsrapport per september 2018
VLL 470-2018

Sammanfattning
Månadsrapport med utfall till och med september 2018 har upprättats.
Nämndens budget är uppdelad i två kostnadsställen; personalrelaterade kostnader
och projektkostnader (projekt Folkhälsa och projekt Visionsmedel). Resultatet för
personalrelaterade kostnader uppgår till ca 1 693 200 kr per september, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med ca 185 200 kr per september.
Nämndens två projekt gällande folkhälso- och visionsmedel (total årsbudget 303 000
kr) har per september 2018 haft bokförda utgifter på totalt ca 78 900 kr. Detta medför
en positiv avvikelse mot budget på ca 148 500 kr. Dessa medel nämnden förfogar
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2018-10-22
över gällande folkhälsomedel och visionsmedel kan dock inte periodiseras på
samma sätt som nämndens ordinarie budget utan behöver ses på årsbasis.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
Månadsrapporten per september 2018 anses delgiven.
Beslutsunderlag
- Månadsrapport till och med september 2018 (VLL 470:7-2018)
- Sammanställning av beviljade bidrag 2018

§7

Kurser
VLL 135-2018

Sammanfattning
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser har sammanställts.
Förtroendevalda som utses att delta vid konferenser har rätt till ersättning enligt
bestämmelser om arvode till förtroendevalda.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
a)

Workshop om lokala handlingsplaner för att förebygga självmord,
Lycksele den 14 november. Janeth Lundberg och Andreas
Löwenhöök deltar.

Beslutsunderlag
- Inbjudan

§8

Folkhälsopris 2018. Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå - och
Norsjöområdet
VLL 1324-2018

Sammanfattning
Nämnden beslutade den 22 april 2015, § 45, att inrätta ett årligt folkhälsopris på
20 000 kr ur nämndens visionsmedel. Övriga nämnder för folkhälsa och primärvård
tog under våren 2015 ett liknande beslut under förutsättning att nämnderna för
folkhälsa och primärvård årligen tilldelas visionsmedel. Den 17 september 2015, §
87 (VLL 580:33–2015), fastställde nämnden kriterier för nämndens årliga
folkhälsopris. Nämnden beslutade om mottagare av nämndens folkhälsopris 2018
vid sammanträde den 20 september, § 74, utifrån fastställda kriterier. Namn på
mottagare fördes inte till protokollet då priset först offentliggjordes den 9 oktober
2018 vid utdelning av folkhälsopris vid landstingsfullmäktige i Umeå.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Friskis & Svettis i Skellefteå noteras till protokollet som mottagare av
nämndens folkhälsopris 2018 på totalt 20 000 kr enligt nämndens beslut
den 20 september 2018, § 74.

Beslutsunderlag
- Kriterier för folkhälsopris (VLL 580:33–2015)
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§9

Bröstcancerföreningen, Hjärnkraft och Personskadeföreningen RTP.
Ansökan om bidrag för allmän föreläsning om hjärntrötthet
VLL 150-2018

Sammanfattning
Ansökan (VLL 150:16-2018) har inkommit den 25 september 2018 av
Bröstcancerföreningen i Skellefteå, Hjärnkraft Skellefteå samt Personskadeförbundet
RTP i Skellefteå om bidrag på 4000 kr för annonsering om föreläsning om
hjärntrötthet den 8 november i Skellefteå, aulan Skellefteå lasarett. De tre
föreningarna har inbjudit psykolog Nils Berginström, psykolog och doktorand i
rehabiliteringsmedicin med fokus på mental uttrötthet.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Ansökan beviljas med 4000 kr för annonsering ur nämndens
folkhälsomedel. Ansökan beviljas med motiveringen att hjärntrötthet är ett
aktuellt ämne som många behöver kunskap om för att förebygga att själv
drabbas, samt att föreläsningen är ett samarbete mellan flera föreningar,
något nämnden uppmuntrat under mandatperioden. Föreläsningen ger
viktig kunskap till befolkningen inom ett ämnesområde som nämnden har
ett uppdrag att följa.

Beslutsunderlag:
- Bröstcancerföreningen, Hjärnkraft och Personskadeföreningen RTP. Ansökan om bidrag för allmän
föreläsning om hjärntrötthet (VLL 150:16-2018)
- Sammanställning av beviljade bidrag 2018

§ 10 ABF Mitt i Lappland. Ansökan om bidrag för föreläsning om
sköldkörtelhälsa och kost
VLL 150-2018
Sammanfattning
Ansökan (VLL 150:17-2018) har inkommit den 1 oktober 2018 samt komplettering av
ansökan (VLL 150:18-2018) den 2 oktober från ABF Mitt i Lappland. Ansökan avser
bidrag på 3000 kr för föreläsning om sköldkörtelhälsa och kost den 28 november i
Norsjö av Nadja Öström, Katrineholm, ordförande i Sköldkörtelföreningen och
rådgivare i kost, näring och sköldkörtelhälsa. ABF är arrangör, föreläsningen
planeras även att genomföras i Vilhelmina, Storuman och Lycksele. Bidrag har även
sökts av de aktuella kommunerna som föreläsningen genomförs i. Kostnad för
föreläsningen beräknas till 9000 kr, kostnad för flyg och buss tillkommer med ca 3500
kr samt kostnad för övernattning på ca 1000 kr. Enligt inbjudan som gått ut tas en
inträdesavgift på 225 kr per person.
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Ansökan avslås då bidrag är sökt både från nämnden och andra
organisationer men att en hög inträdesavgift ändå tas ut. Nämnden lämnar
bidrag till allmänna och breda föreläsningar som inte begränsar med
inträdesavgift.

Beslutsunderlag:
- ABF Mitt i Lappland. Ansökan om bidrag för föreläsning om sköldkörtelhälsa och kost (VLL 150:17-2018)
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- ABF Mitt i Lappland. Komplettering av ansökan om medel (VLL 150:18-2018)
- Sammanställning av beviljade bidrag 2018

§ 11 Nämnd för folkhälsa och primärvård i Skellefteå- och Norsjöområdet.
Kunskapsöverföring till den nya organisationen
VLL 1379-2018
Sammanfattning
Innevarande mandatperiod avslutas per december 2018 och därmed Nämnd för
folkhälsa och primärvård i Skellefteå – och Norsjöområdet. Tidigare mandatperiod
har nämnden sammanfattat ett överlämnande dokument till nästkommande nämnd
utifrån tidigare underlag och årsrapporter, med förslag till förbättringsområden att
påtala för landstingsfullmäktige samt förslag till upplägg av arbete kring
medborgardialog utifrån nämndens tidigare arbete. Mandatperioden 2019-2022
ersätts nämnden av en beredning för folkhälsa och demokrati i Skellefteå – och
Norsjöområdet till landstingsfullmäktige. Nämnden avser att genomföra liknande
överlämning
FÖRSLAG: Nämndens beslut
- Fortsatt arbete med överlämning inför ny mandatperiod sker vid kommande
sammanträden under 2018 utifrån arbetet vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag:
- Nämndens inlämnade underlag under 2015-2018
- Nämndens årsrapporter under 2015 – 2017
- Utkast överlämning till beredning

§ 12 Till handlingarna
FÖRSLAG: Nämndens beslut
-

Inkomna protokoll och handlingar anmäls och läggs till handlingarna.

- Protokoll Patientnämnden 2018-09-21 (VLL 589:4-2018)
- Protokoll Samverkansnämnden 2018-09-26 (VLL 528:3-2018)
Beslutsunderlag
- Protokoll Patientnämnden 2018-09-21 (VLL 589:4-2018)
- Protokoll Samverkansnämnden 2018-09-26 (VLL 528:3-2018)
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