
PROTOKOLL 
Utskott Nära vård 2022-08-26  Sida 1 (5) 

 

DOKUMENT-ID ORDFÖRANDE SIGN JUSTERARE SIGN 

ARBGRP757-2093665656-157, 1.0 

 

Utskott Nära vård 
Dnr 992-2022 

Sammanträdesdatum: 2022-08-26 
Tid: 10.00-12.10 
Plats: Styrelserummet och via Teams

Deltagare 
Linda Frohm (M), ordf. 

Kenneth Backgård (SJVP), v ordf. 

§§ 1-10 

Nils-Olov Lindfors (C) 

Glenn Berggård (V) 

Johannes Sundelin (S) §§ 1-5, 7-8 

Marianne Sandström (SD)  

 

Övriga närvarande 
Ulf Bergman, tf. regiondirektör 

Anneli Granberg, programansvarig Nära vård 

Emil Eriksson, handläggare 

Tomas Vedestig, ordförande regionala utvecklingsnämnden 

Helena Trældal, kanslichef 

Carin Nordberg, projektledare och länssamordnare psykiatri §§ 7-8 

Kristin Jarneland, verksamhetsutvecklare division Nära §§ 7-8 

Sofi Enström, projektledare §§ 7-8 

Greta Sköld, projektledare modellområde Östra Norrbotten och Jokkmokk  § 

10 

 

Sekreterare 

Anette Kihlström-Selberg 

Justerat digitalt  Justerat digitalt  

Linda Frohm, ordförande  Marianne Sandström, justerare 
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§ 1 

Mötet öppnas 
Linda Frohm (M) öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

  

§ 2  

Upprop 
Det konstateras att samtliga ledamöter är närvarande vid mötet förutom An-

ders Öberg (S) som ersätts med Johannes Sundelin (S).  

 

§ 3  

Val av protokolljusterare 
 

Utskottets beslut  
Marianne Sandström (SD) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§ 4 

 
Fastställande av slutlig föredragningslista för sam-
manträdet            
 
Utskottets beslut  
Utskottet beslutar fastställa föredragningslistan. 

 

§ 5 

 
Utvecklingsmedel nationella överenskommelser 
 
Utskottets beslut  
Utskottet tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Anneli Granberg presenterar ett urval av beviljade utvecklingsmedel nation-

ella överenskommelser per augusti 2022 avseende psykisk hälsa och Nära 

vård. En sammanfattning över beslutade aktiviteter skickas ut till deltagarna 

efter mötet.  

Se bilaga 1 sid 3-7.  
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§ 6 

Organisation och resurser 
 
Utskottets beslut  
Utskottet flyttar fram punkten till nästa möte. 

 

§ 7 

Psykosociala team 
 
Utskottets beslut  
Utskottet tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Carin Nordberg och Kristin Jarneland har gjort en översyn av primärvårdens 

omhändertagande av psykisk ohälsa. Patientföreningar är involverade i kart-

läggningen som visar att det föreligger skillnader vad gäller arbetssätt, sam-

arbetsformer och gränsdragning mellan primärvård och specialistpsykiatri 

med variation i länet bland hälsocentralerna. En pilot med införande av psy-

kosociala team kommer att införas i Södra länsdelen och Boden. Planen är 

att breddinföra en till två psykosociala team per länsdel våren 2023.  Efter 

införandet ska det nya arbetssättet utvärderas och patientföreningarna kom-

mer att involveras framöver i det fortsatta arbetet med att utvärdera införan-

det av nya arbetssätt.  

Se bilaga 1 sid 9-25. 

 

§ 8 

Prehospital akut vård vid psykisk ohälsa  
 
Utskottets beslut  
Utskottet tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Sofi Enström och Carin Nordberg presenterar ett samverkansprojekt mellan 

ambulans, polis och psykiatrin i länet som startade i november 2021. Målet 

är att mobila akutpsykiatriska team ska finnas i hela regionen som kan hjälpa 

patienten på plats alternativt transportera in patienterna till klinikerna istället 

för att tillkalla polis eller ambulans så att resurserna används på bästa sätt. 

Se bilaga 1 sid 26-35. 
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§ 9 

Psykisk hälsa – förstärka aktiviteter suicidprevent-
ion hösten 2022 
 
Utskottets beslut  
Utskottet tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Anneli Granberg berättar att en handlingsplan för psykisk hälsa finns upprät-

tad men att aktiviteter försenades på grund av fördröjt internt beslut inom 

Region Norrbotten 2021. Det har tagits fram en länsgemensam handlings-

plan suicidprevention som förväntas beslutas på Polsam den 31 augusti 

2022. Region Norrbotten har utlovat kompensation till kommunerna för att 

intensifiera arbetet under hösten 2022. Medlen ska användas hösten 2022 för 

att förstärkta aktiviteter i handlingsplanen.  

Se bilaga 1 sid 36. 

 

§ 10 

Modellområde Östra Norrbotten 
 
Utskottets beslut  
Utskottet tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Greta Sköld presenterar en redogörelse för de medborgardialoger kring nära 

vård som hållits i Överkalix, Övertorneå, Haparanda och Kalix under vecka 

33. Målen med dessa dialoger var att skapa relation för att på sikt få tillit, 

som är nödvändig för trygga självständiga medborgare samt att gemensamt 

hitta arenor för fortsatt dialog mellan huvudmän och medborgare. Deltagan-

det på respektive orter skilde sig åt men underlaget och inspelen som erhölls 

var mycket bra.  

Se bilaga 1 sid 37-47. 

 

§ 11 

Polsam 31 augusti – genomgång av dagordning 
 
Utskottets beslut  
Utskottet tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 

Anneli Granberg presenterar dagordningen för kommande möte i Polsam 

den 31 augusti 2022. Bland annat förväntas beslut om den länsgemensam 

strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten. Därefter behandlas denna i 
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regionstyrelsen och regionfullmäktige. Dessutom kommer en framtagenläns-

gemensam handlingsplan för suicidprevention Norrbotten 2022-2030 upp för 

beslut.   

Se bilaga 1 sid 38. 

 

§ 12 

Mötet avslutas 
Mötet avslutas med att Linda Frohm (M) tackar alla deltagare. Utskot-

tet tackar särskilt de presentationer som erhållits från verksamheten. 

 

Bilagor 
Presentation Utskott Nära vård 220826, bilaga 1 

 

 


