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§ 85 

Behandling av sjukvårdsberedningens 
verksamhetsrapport 2021   

Dnr 1266-2021 

Regionfullmäktiges beslut 
Regionfullmäktige beslutar att överlämna sjukvårdsberedningens verksam-

hetsrapport 2021 till regionstyrelsen för vidare hantering. 

Ärendet 
Regionfullmäktige beslutade 2020-11-25 § 130 att förlänga sjukvårdsbered-

ningens uppdrag att föra dialog om uppdraget vilka behov av stöd och hjälp 

från en ungdomsmottagning har barn och ungdomar i Norrbotten? 

I sin verksamhetsrapport presenterar sjukvårdsberedningen fakta i ärendet 

och redovisar sina slutsatser. De behov som beredningen identifierat sam-

manfattas i följande punkter:  

 Det finns fortfarande ett stort behov av information och marknadsföring 

för att öka kännedom och kunskap om ungdomsmottagningar. 

 Regionen och kommunerna som är ungdomsmottagningarnas huvudmän 

måste förstärka och utveckla samarbetet för fler ungdomsmottagningar. 

Hälso- och sjukvården ska vara jämlik för alla ungdomar i Norrbotten. 

 Regionen och kommunerna måste utöka sin samverkan och se över sina 

avtal och rutiner. Detta för att kunna ta ett gemensamt ansvar för ungdo-

mars hälsa i Norrbotten men även överbrygga hinder som till exempel 

tillgång till varandras journaler.  

 Det finns ett behov av att samtliga ungdomsmottagningar i Norrbotten får 

en översyn. Det gäller allt ifrån placering, öppettider och kontaktvägar till 

utbudet på respektive mottagning för att kunna möta ungdomar på bästa 

sätt under trygga former.  

 Det finns ett behov av att fysiska ungdomsmottagningar kompletteras 

med ett mer tillgängligt digitalt utbud, även om det för närvarande inte är 

praktiskt genomförbart i hela Norrbotten. Tillgång till en stabil uppkopp-

ling är en förutsättning för att kunna nyttja digital teknik.  

 Det behövs en förbättrad samverkan mellan ungdomsmottagningarna och 

skolorna för att nå alla elever och tillmötesgå deras behov.  

Ärendets behandling under sammanträdet 
Sjukvårdsberedningens ordförande Erika Sjöö (SJVP) presenterar beredning-

ens verksamhetsrapport 2021 och föreslår att den överlämnas till regionsty-

relsen för vidare hantering.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Erika Sjöös förslag under proposition och finner att full-

mäktige bifaller förslaget.  

Beslutsunderlag:  

Regionfullmäktiges protokoll 2020-11-25 § 130 

Sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport 2021  


