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Styrgrupp -ära vård och omsorg - Östrai lorrbotten
Tid och plats
2022-03-09 kl. 10.00-12. 00
Microsoft Teams

Närvarande

Region Norrbotten

Kommunerna

Linda Frohm, ordförande
Anna StinaNordmarkNilsson

Anne Jakobsson
Anna-Greta Brodin

Anneli Granberg
UlfBergman

TomasMörtberg

Ann-Sofi Schäufele

TommyNilsson

Anna Andersson
Maria Henriksson

Sven Tornberg
Roger Danell
Anna-Lena Andersson

Föredragande:

GretaSköld

Sekreterare:

SofiaLiljebo

Föredragningslista

§1 Mötetsöppnande
Ordförandehälsarstyrgruppen varmt välkomnaoch öppnarmötet.
§2 Upprop
Sekreteraren förrättar upprop.
§3Valavjusterare
Tommy Nilssonväljsattjustera protokollet.
§4 Fastställandeav dagordningoch anmälanom övrigafrågor
Mötet beslutar att flytta beslutsärenden innan infonnationsärenden dåmånga
deltagare behöver lämnamötet innan mötes slut. Ingen övrig frågaanmäls.

Beslutsärenden

§5Utvecklingsmedel (sökbarpott)
Styrgruppen beslutar att avsätta utvecklingsmedel i en sökbarpott enligt nedan fördelning:Kommuiier: 1,6 mnkr RegionNorrbotten: 1,6 mnkr Socialdepartementet: 1,35 mnkrTotalt: 4,55 mnkr. Beslutetgällerunderförutsättning att erforderligt beslut tas i kommunstyrelsen i aktuell kommun.
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§6Prioriteringskritericrföransökanfrånutvecklingspott
Styrgruppen beslutar att anta förslagettill prioriteringskriterier som skagälla
vid ansökanom utvecklingsmedel. Med deändringarsom operativa ledningenföreslagit,se bifogatuppdateratunderlag.
SvenTornberglämnarmötetkl. 10.30innanbesluttaget.
§7AdjungeringMoaBjerncr
Moa Bjemer adjungeras till styrgruppen tillsvidare.
§8Namnbyte f5r modellområdet

Namnetpåmodellområdetändrasfrån"Näravårdochomsorg- ModellomradeÖstraNorrbotten" till "Näravård- Modellområde ÖstraNorrbotten".
Dettaeftersomomsorgingåri begreppetnäravårdsåvälpånationellnivå
som i näravårdarbetet i övrigalänet.

Tomas Mörtberg lämnar mötetkl. 10.41 efter beslutet ärtaget.
§9 Planeringsdag

Styrgruppenbeslutarattplaneringsdaggenomförsden5 april kl. 10.00-15.00
i Kalix. Styrgmppen godkännerföreslagetprogram med tillhörande budget.
Medel tas från utvecklingspotten.

Informatwnsärenden
§10 Vård i glesbygd

Mats Brännström, projektledare Näravård i glesbygd/NRF ärinbjuden för
att berättaom projektet i sin helhet och om processen fören ny ansökantill
Socialdepartementet.

§11Återkopplingfrånoperativa ledningen
Greta Sköldåterkopplar kort frånoperativ ledningsgruppen. Operativa ledningenmötsvarjeonsdagförkort avstämning,menhartagitbeslutom ett
något längre möte i månaden förgenomgång av vad som händer i bl. a.
projektgruppen och de lokala arbetsgrupperna.

Arbetet att välja ut gemensamma patienter fbr flödeskartläggning pågår.Hittills hartvå patienter tackatja till att delta.

§12 Återkoppling allmänmedicinska vårdplatser
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Ordförande informerar om att ärendet om att införa ailmänmedicinska vård-

platser påHaparandahälsocentral återremitterades vid regionfullmäktiges
sammanträdeden23 februari 2022förattklargöravilken koppling förslaget
härtill strategin och handlingsplanen förNäravård samt

beskriva effekterna av allmänmedicinska vårdplatser försjukhusens slutenvårdsplatser, eflfekteraa förden kommunala hälsa-och sjukvården, hur i så

fall resurserskaomfördelassamthurallmänmedicinska vårdplatser långsiktigt kanbemannas och finansieras. Ärendenkommer upppånynden27
april.

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

Diskussionsärenden

§14Ansökan fas II

Punktenskjutsframtil] nästastyrgruppsmöte.

§15Övrigafrågor
Ingenövrigfråga.
§16 Politiken enskilt
Protokollförsej.
§17 Mötet avslutas

Ordförandetackarförengagemangochviktigabeslutochavslutarmötet.

Sekreterare
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