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Utskott Nära vård 
Dnr 01099-2022 

Sammanträdesdatum: 2022-09-26 
Tid: 10.00–12.00 
Plats: Styrelserummet och via Teams

Deltagare 
Linda Frohm (M), ordf. 

Majvor Sjölund (C), ersättare 

Glenn Berggård (V) 

Anders Öberg (S) 

Marianne Sandström (SD)  

 

 

 

 

 

 

 

Övriga närvarande 
Ulf Bergman, tf. regiondirektör 

Anneli Granberg, programansvarig Nära vård 

Helena Trældal, kanslichef 

Greta Sköld, projektledare modellområde Östra Norrbotten § 5-6 

Britt-Marie Esperi Kandelin, fysioterapeut Kalix sjukhus § 4 

Madelen Simu, arbetsterapeut Kalix sjukhus § 4 

 

Sekreterare 

Anette Kihlström-Selberg 

Justerat digitalt  Justerat digitalt  

Linda Frohm, ordförande  Anders Öberg 
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§ 1 

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

  

§ 2  

Upprop 
Det konstateras att Kenneth Backgård (SJVP) anmält förhinder och likaså 

hans ersättare Doris Messner (SJVP). Nils-Olov Lindfors (C) ersätts av Maj-

vor Sjölund (C). 

 

§ 3  

Val av protokolljusterare 
 

Utskottets beslut  
Anders Öberg (S) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

§ 4  

Stärkt rehabilitering med Mixed Reality-glasögon 

Britt-Marie Esperi Kandelin och Madelen Simu presenterar sitt arbete med 

Mixed Reality-glasögon i sin verksamhet och utskottets deltagare får möjlig-

het att prova dem. 

 

Se bilaga 1 sid 3-7. 

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

 

§ 5 

Modellområde Östra Norrbotten 
Greta Sköld presenterar uppstart av Nära vård-team i Haparanda, Kalix, 

Överkalix, Övertorneå samt ambulansen i Östra Norrbotten. 

 

Se bilaga 1 sid 8-11. 

 

Utskottets beslut  
Utskottet tar del av informationen och lägger den till handlingarna. 
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§ 6 

Modellområde Jokkmokk 
Greta Sköld presenterar upplägget i Jokkmokk som frångått grundplanen om 

Nära vård-team och ersatt dem med ett multiprofessionellt arbetssätt. 

 

Se bilaga 1 sid 12. 

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

 

§ 7 

Utvecklingsmedel nationella överenskommelser 
Anneli Granberg presenterar en översikt av fördelning av VUB- medel  

inom överenskommelsen för God och Nära vård samt erhållna utvecklings-

medel för utökad läkarkompetens inom äldreomsorgen. 

 

Se bilaga 1 sid 13-15. 

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

 

§ 8 

Organisation och resurser 
Anneli Granberg informerar att ett utvecklingskansli för Nära vård etableras 

i höst för att samordna och stödja omställningen till nära vård. Utvecklings-

kansliet ska bidra till att skapa ökad genomförandekraft i organisationen och 

stödja utskottet Nära vård.   

 

 

Se bilaga 1 sid 16. 

 

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

 

§ 9 

Facklig samverkan 
Anneli Granberg informerar om att möten genomförts med fackliga repre-

sentanter för att diskutera hur samverkan kan stärkas framöver. Ett förslag 
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som diskuterats är att bilda en gemensam facklig referensgrupp för omställ-

ning till Nära vård. Planering inför uppstart pågår.  

 

Se bilaga 1 sid 17. 

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

 

§ 10 

Uppföljning 
Anneli Granberg informerar om att det pågår ett arbete tillsammans med 

kommunerna för att ta fram förslag till gemensam uppföljning av omställ-

ningen till nära vård. Förslag till gemensamma indikatorer ska tas fram inför 

beslut på Polsam den 11 november 2022.  

Utöver den gemensamma uppföljningen planerar Region Norrbotten att, an-

tingen enskilt eller tillsammans med länets kommuner, genomföra en fördju-

pad analys, en så kalla baseline-mätning med ett större antal indikatorer. För 

att genomföra analysuppdraget planerar regionen att upphandla konsultstöd.  

 

 

Se bilaga 1 sid 18-20. 

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

 

§ 11 

Medborgardialoger 2023 
Linda Frohm lyfter förslaget att regionen bör gå vidare med att förbereda 

medborgardialoger för nära vård i samtliga kommuner år 2023. Förslagsvis 

skulle kommundialoger dagtid kunna kombineras med ett studiebesök inom 

lämplig verksamhet och medborgardialoger hållas kvällstid i respektive 

kommun.  

 
Utskottets beslut  
Utskottet beslutar att Anneli Granberg får i uppdrag att ta fram ett förslag för 

kommande medborgardialoger 2023. 

 

§ 12 

Laget runt 
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Linda Frohm vill att utskottets deltagare framöver ska ha möjlighet att fritt 

lyfta frågor på denna punkt på dagordningen.  

 
 

§ 13 

Framtidsdagen Nära vård SKR 9 november 
Anneli Granberg presenterar planerna för framtidsdagen vars syfte är att öka 

kraften i genomförande och få framdrift. 

 

Se bilaga 1 sid 23. 

 
 

§ 14 

Samverkan mellan sjukhus och primärvård- 

Workshop 3 november 
Anneli Granberg informerar utskottet om att boka in workshop den 3 novem-

ber 2022 kl. 10.00–15.00 som kommer att ske digitalt, kallelse skickas ut se-

nare. 

 

Se bilaga 1 sid 24. 

 

§ 15 

Övriga frågor 
Linda Frohm presenterar förslag till sammanträdesdagar för 2023 avseende 

utskott Nära vård. 

 

Se bilaga 1 sid 25. 

 
Utskottets beslut  

Utskottet beslutar att föreslå regionstyrelsen att fastställa utskottets samman-

trädesdagar enligt förslag. 

  

 

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

tackar särskilt de presentationer som erhållits från verksamheten. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Presentation Utskott Nära vård 220926 


