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Styrgrupp -ära vård och omsorg - Östra i lorrbotten
Tid och plats

2022-03-09 kl. 10.00-12. 00
Microsoft Teams

Närvarande

Region Norrbotten
Linda Frohm, ordförande
Anna Stina Nordmark Nilsson
Anneli Granberg
Ulf Bergman
Ann-Sofi Schäufele

Föredragande:

Sekreterare:

Kommunerna
Anne Jakobsson
Anna-Greta Brodin

Tomas Mörtberg
Anna Andersson

TommyNilsson
Maria Henriksson

Sven Tornberg
Roger Danell
Anna-Lena Andersson

Greta Sköld

Sofia Liljebo

Föredragningslista

§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar styrgruppen varmt välkomna och öppnar mötet.

§2 Upprop
Sekreteraren förrättar upprop.

§3Valavjusterare
Tommy Nilsson väljs att justera protokollet.

§4 Fastställande av dagordning och anmälan om övriga frågor
Mötet beslutar att flytta beslutsärenden innan infonnationsärenden då många
deltagare behöver lämna mötet innan mötes slut. Ingen övrig fråga anmäls.

Beslutsärenden

§5 Utvecklingsmedel (sökbar pott)

Styrgruppen beslutar att avsätta utvecklingsmedel i en sökbar pott enligt ne-
dan fördelning: Kommuiier: 1,6 mnkr Region Norrbotten: 1,6 mnkr Social-
departementet: 1,35 mnkr Totalt: 4,55 mnkr. Beslutet gäller under förutsätt-
ning att erforderligt beslut tas i kommunstyrelsen i aktuell kommun.
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§6 Prioriteringskritericr för ansökan från utvecklingspott

Styrgruppen beslutar att anta förslaget till prioriteringskriterier som ska gälla
vid ansökan om utvecklingsmedel. Med de ändringar som operativa led-
ningen föreslagit, se bifogat uppdaterat underlag.

Sven Tornberg lämnar mötet kl. 10.30 innan beslut taget.

§7 Adjungering Moa Bjerncr

Moa Bjemer adjungeras till styrgruppen tillsvidare.

§8 Namnbyte f5r modellområdet

Namnet på modellområdet ändras från "Nära vård och omsorg - Model lom-
rade Östra Norrbotten" till "Nära vård - Modellområde Östra Norrbotten".
Detta eftersom omsorg ingår i begreppet nära vård såväl på nationell nivå
som i nära vård arbetet i övriga länet.

Tomas Mörtberg lämnar mötet kl. 10.41 efter beslutet är taget.

§9 Planeringsdag
Styrgruppen beslutar att planeringsdag genomförs den 5 april kl. 1 0.00-15.00
i Kalix. Styrgmppen godkänner föreslaget program med tillhörande budget.
Medel tas från utvecklingspotten.

Informatwnsärenden

§10 Vård i glesbygd
Mats Brännström, projektledare Nära vård i glesbygd/NRF är inbjuden för
att berätta om projektet i sin helhet och om processen för en ny ansökan till
Social departementet.

§11 Återkoppling från operativa ledningen
Greta Sköld återkopplar kort från operativ ledningsgruppen. Operativa led-
ningen möts varje onsdag för kort avstämning, men har tagit beslut om ett
något längre möte i månaden för genomgång av vad som händer i bl. a.

projektgruppen och de lokala arbetsgrupperna.

Arbetet att välja ut gemensamma patienter fbr flödeskartläggning pågår. Hit-
tills har två patienter tackat ja till att delta.

§12 Återkoppling allmänmedicinska vårdplatser
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Ordförande informerar om att ärendet om att införa ailmänmedicinska vård-
platser på Haparanda hälsocentral återremitterades vid regionfullmäktiges
sammanträde den 23 februari 2022 för att klargöra vilken koppling förslaget
härtill strategin och handlingsplanen för Nära vård samt

beskriva effekterna av allmänmedicinska vårdplatser för sjukhusens sluten-
vårdsplatser, eflfekteraa för den kommunala hälsa- och sjukvården, hur i så
fall resurser ska omfördelas samt hur allmänmedicinska vårdplatser långsik-
tigt kan bemannas och finansieras. Ärenden kommer upp på nyn den 27
april.

§13 Redovisning av stadsbidrag 2022 inom nära vård och omsorg
Greta redovisar kort fördelningen av stadsbidrag 2022. Region Norrbotten
tilldelas 121,5 mnkr och Norrbottens kommuner 31,6 mnkr.

Diskussionsärenden

§14 Ansökan fas II
Punkten skjuts fram til] nästa styrgruppsmöte.
§15 Övriga frågor
Ingen övrig fråga.
§16 Politiken enskilt
Protokollförs ej.
§17 Mötet avslutas
Ordförande tackar för engagemang och viktiga beslut och avslutar mötet.

Sekreterare

o

Sofia Liljebo

Justerat den:

^

Frohm,
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dförande

Justerat den:

Tömtny Nils
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