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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Plats och tid

Styrelserummet samt via videolänk kl. 10:00-14:45

Protokollet omfattar

§§64-77

Beslutande ledamöter

Anna-Lena Danielsson (S) (ordförande)
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Marianne Normark (L)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Hans Brettschneider (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Margareta Gustavsson (S)
Per-Erik Lundmark (S)
Jonas Karlberg (V)
Peter Nilsson (M)
Maria Lundqvist Brömster (L)

Övriga närvarande

Brita Winsa (hälso- och sjukvårdsdirektör)
Johanna Salomonsson (nämndsekreterare)
Thomas A Jonsson (kommunkationsstrateg)

Justeringens plats och tid
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Månadsrapport maj 2020
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Remissvar "Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och
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Sammanträdesdatum
2020-06-12

Fastställande av föredragningslista
HSN 83-2020

Förslag till beslut
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Beslut
Upprättad föredragningslista fastställs.
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Justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Lars Bäckström (C) att tillsammans med
ordförande Anna-Lena Danielsson (S) justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till den 18 juni 2020.
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Sammanträdesdatum
2020-06-12

Informationer
HSN 82-2020

Sammanfattning
Noteras till protokollet att Hälso- och sjukvårdsnämnden tagit del av informationer
enligt följande:
a) Ekonomisk rapportering
Per Sehlin, controllerstrateg, lämnar en ekonomisk rapportering för maj månad.
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget efter maj med 235
miljoner kronor. Nettokostnadsökningen uppgår till 5,5 procent där intäktsförändringen
står för -4,9 procent och kostnadsförändringen för 1,3 procent. Intäkterna redovisar ett
underskott med 102 miljoner kronor vilket i huvudsak är kopplat till den Corona/Covid
situation som vi befinner oss i. Specifikt för maj uppgår budgetavvikelsen till 60
miljoner kronor. Patienter avbokar besök till såväl sjukvård som tandvård. Regionen
skickar färre patienter. Slutenvårdsproduktionen av regionpatienter har minskat med
19 procent de första fem månaderna jämfört med motsvarande period föregående år.
Totalt sett minskar sjukvårdsproduktionen med knappt 15 procent och
tandvårdsproduktionen med 20 procent.
Rörliga kostnader knutna till produktionen redovisar överskott mot budget.
Personalkostnader utgör cirka hälften av det samlade underskottet.
Följsamheten till den beslutade omställningsplanen är svår beroende på att
organisationen behöver förbereda sig på en situation med ökat inflöde av svårt sjuka
patienter som både påverkar kostnader för skyddsmaterial och personella resurser.
Identifierade kostnader direkt hänförbar till Corona/Covid uppgår till 29 miljoner kronor.
På samma sätt som regionen inte skickar patienter till oss skickar vi i vår tur inte lika
många patienter till andra regioner vilket innebär att utomlänsvården redovisar ett
överskott på knappt 11 miljoner kronor.
b) Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om den pågående
coronapandemin. Läget bedöms stabilt, vid dagens datum finns 11 patienter
inneliggande vid NUS och Skellefteå sjukhus. Siffrorna befinner sig fortsatt på en låg
nivå. Region Västerbotten har hittills klarat av coronapandemin bra i förhållande till
många andra regioner. Det finns en beredskapsplan, ifall antalet insjuknade ökar.
Sommarsemestern är planerad. Semestern innan utbrottet av covid-19 såg bra ut,
men har försvårats på grund av omständigheterna. Sommarsemestern kan behöva
justeras ifall antalet patienter i covid-19 skulle öka på nytt. I sådana fall kan det bli
aktuellt att avbryta semestrar. Tillgång till material börjar bli bättre.
Vidare informerar hälso- och sjukvårdsdirektören om det nationella systemet för
kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården. Ett område är cancervården som för
närvarande är vilande, det är oklart vilken region som ska ha värdskapet. Vidare
arbetar regionen för att ta över och få ett aktivt värdskap i området psykisk hälsa.
c) FOU
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Clas Ahlm, forsknings- och utbildningsdirektör, informerar om FOU. Forskning,
utbildning, utveckling och innovation är en grundläggande förutsättning för hälso- och
sjukvården, tandvården, välfärden och för utvecklingen i Region Västerbotten. FoUstaben ska strategiskt leda, initiera och följa upp regionens engagemang i forsknings,
utbildnings och innovationsfrågor inom hälso- och sjukvården. FoU-staben ska i
samverkan med berörda aktörer, såväl regionalt som nationellt, medverka till att stärka
Region Västerbottens position inom forskning, utbildning och innovation med relevans
för hälso- och sjukvårdens område. FoU-staben ska vara ett stöd och en resurs för
verksamheter inom hälso- och sjukvården, för ledningsgrupper samt ansvariga
politiker inom Region Västerbotten vilket bland annat innebär att ta fram underlag för
beslut i FoU-frågor och förbereda remissvar.
Vad pågår? Nationellt







Nationell högspecialiserad vård – koppling till kompetens och forskning och
utveckling
Kunskapsstyrning, norra sjukvårdsregionen har nationellt ansvar för
levnadsvanor och endokrina sjd (cancer vilande)
Nationell samverkansgrupp för forskning & Life Science
Kliniska studier Sverige med 6 noder, i Umeå Forum Norr
Swelife satsning – prevention av barnfetma, 10-årigt projekt. Enheten för
Folkhälsa

Vad pågår? Nationellt och lokalt








Nationell högspecialiserad vård – koppling till kompetens och forskning och
utveckling
Kunskapsstyrning, norra sjukvårdsregionen har nationellt ansvar för
levnadsvanor och endokrina sjd (cancer vilande)
Nationell samverkansgrupp för forskning & Life Science
Swelife satsning – prevention av barnfetma, 10-årigt projekt. Enheten för
Folkhälsa
Biobank Sverige
Genomic Medicine Sweden

Vad pågår? Lokalt







Fortsatta satsningar inom Wallenberg center för molekylär medicin, 4 kliniska
fellows + associerade fellows yngre kliniska forskare; 11 läkare samt 3
tandläkare
Förnyade biobanksavtal med Umeå Universitet
Klinisk forskningscentrum - viktig roll för klinisk forskning och Covid-19
pandemin
Register Centrum Norr, statistikerstöd för klinisk forskning och
forskningsansökningar
Fortsatt arbete med kvalitetsregister
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Samarbeten och projekt inom AI, artificiell intelligens
Samarbete med Umeå universitet vad gäller olika vårdutbildningar samt VFU,
verksamhetsförlagd utbildning.
Utbildningsdirektiv klart – visionen är ”Tillsammans i Region Västerbotten
ska vi skapa den bästa Praktik/VFU för våra studenter - kommande kollegor!”

Vad kommer att ske?









Riksdagen beslutade flytta fram införandet av Bastjänstgöringen till 1 juli
2021 pga covid-19 .
AT-chefen Birgit Edman kan informera HSN om BT!
Samarbetsavtal med Vasa om AT- utbildning
Nya avtal med Umeå universitet om regionaliserade läkarutbildningen 2021
Nya 6 åriga läkarutbildningen, ny ALF ersättningen, start ht 2021 (?)
Vetenskapsrådets utvärdering av kliniska forskningen skjuts till jan 2022
Socialstyrelsens utvärdering av universitetssjukvården troligen också

Vad vi behöver göra?







Akademisering av Primärvården – utveckla forskning, utbildning och
innovation
Bygga en gemensam ”FOU-hängränna” inom Familjemedicin för de tre
närsjukvårdsområdena
Bygga kliniska utbildningsmottagningar i Storuman, Anderstorp i Skellefteå,
det finns nu på Backens HC
Öka patient/brukarmedverkan inom klinisk forskning – det ökar relevansen,
kvaliteten samt implementeringen av forskningens resultat. En arbetsgrupp
kommer att arbeta med frågan under 2020.
Skapa en HTA- enhet, Health Technology Assessment – innebär utvärdering
av kunskapsläget för en metod, teknik eller behandling i hälso- och
sjukvården inklusive ekonomiska, organisatoriska och etiska aspekter. HTA
enheten tar fram kunskapsunderlag och bereder frågor för beslut om
införande av evidensbaserad hälso- och sjukvård.

d) ASTA-mottagningen i den framtida organisationen
Sara Oscarsson Hannuksela, verksamhetschef psykiatrin informerar om ASTAmottagningen i den framtida organisationen. Psykiatrin i Umeå genomgår en
organisationsförändring, vilket innebär att vissa enheter slås samman, exempelvis
slås Ångest/Traumamottagningen och ASTA-mottagningen samman. Därmed blir
enheterna inom psykiatrin mer jämnstora, och 26 chefer kommer att bli 15.
Verksamheten har arbetat med organisationsförändringen tillsammans sedan hösten
2019, ungefär 50 personer har varit involverat i det arbetet. Under arbetets gång har
synpunkter och farhågor lyfts. Facklig samverkan har genomförts. Målsättningen med
Ångest/Trauma och ASTA-mottagningen är att arbetet blir mer integrerat och mindre
sårbart. I dagsläget har ASTA-mottagningen 4,7 tjänster.
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e) Barn- och ungdomspsykiatrin
Kerstin Eliasson, nytillträdd verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatrin,
informerar om verksamheten. Enligt färsk statistik framgår att det hittills är en ökning
av patienter år 2020. Vårdorsak för patienter januari till mars 2020 varierar, ADHD
sticker ut som den allra vanligaste.
Identifierade förbättringsområden för verksamheten är:









Stort inflöde av remisser från elevhälsa och primärvård
Utvärdering och uppföljning
Kvalitets-och utvecklingsarbete
Patientnära tid
Kommunikation internt och externt
Bemanning och rekrytering
Samverkan – 15 kommuner, primärvård, vuxenpsykiatri, habilitering..

Hur kan verksamheten förbättras och utvecklas?












Analys av remisser – vissa skolor och hälsocentraler? Behövs ökad samverkan
och information till dessa?
Strukturerat arbete med uppföljning och utvärdering av behandlings- och
vårdplaner
Översyn och revidering av innehåll i bedömningsfas
Tydliga riktlinjer över vad som ska ingå i en utredning och hur lång tid den
bör ta
Ökad andel digitala vårdmöten – Visiba Care , Hipr..
Förbättra intern kommunikation och öka medarbetarnas delaktighet i
förändringsarbete – t ex förändra apt och andra mötesforum
Förbättra extern kommunikation – tydliggöra BUP:s uppdrag
Aktivt rekryteringsarbete, marknadsföring av BUP
Säkerställa att st-läkarna (nu 8 st) får en bra miljö för utbildning och
utveckling.
Aktiv, initiativtagande och positiv samverkan!
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Månadsrapport maj 2020
HSN 302-2020

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget efter maj med 235
miljoner kronor. Nettokostnadsökningen uppgår till 5,5 procent där intäktsförändringen
står för -4,9 procent och kostnadsförändringen för 1,3 procent. Intäkterna redovisar ett
underskott med 102 miljoner kronor vilket i huvudsak är kopplat till den Corona/Covid
situation som vi befinner oss i. Specifikt för maj uppgår budgetavvikelsen till 60
miljoner kronor. Patienter avbokar besök till såväl sjukvård som tandvård. Regionen
skickar färre patienter. Slutenvårdsproduktionen av regionpatienter har minskat med
19 procent de första fem månaderna jämfört med motsvarande period föregående år.
Totalt sett minskar sjukvårdsproduktionen med knappt 15 procent och
tandvårdsproduktionen med 20 procent.
Rörliga kostnader knutna till produktionen redovisar överskott mot budget.
Personalkostnader utgör cirka hälften av det samlade underskottet.
Följsamheten till den beslutade omställningsplanen är svår beroende på att
organisationen behöver förbereda sig på en situation med ökat inflöde av svårt sjuka
patienter som både påverkar kostnader för skyddsmaterial och personella resurser.
Identifierade kostnader direkt hänförbar till Corona/Covid uppgår till 29 miljoner kronor.
På samma sätt som regionen inte skickar patienter till oss skickar vi i vår tur inte lika
många patienter till andra regioner vilket innebär att utomlänsvården redovisar ett
överskott på knappt 11 miljoner kronor.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta:
Ekonomisk rapport per maj 2020 godkänns.
Förslag till beslut under sammanträdet:
Elmer Eriksson (M), Åsa Ågren Wikström (M), Lars Bäckström (C), Marianne Normark
(L), Maria Lundqvist-Brömster (L) och Betty-Ann Nilsson (KD) yrkar:
Fram till och med maj månad så är det endast 43 procent som uppnåtts av
omställningsplanen. Det anser vi inte räcker för att nå en ekonomi i balans inom tre år.
Därför vill vi uppdra till förvaltningen att vid kommande sammanträde i Hälso- och
sjukvårdsnämnden redovisa åtgärder för att uppnå planerat resultat i
omställningsplanen. I enlighet med Regionfullmäktiges beslut.
Anna-Lena Danielsson (S) yrkar på följande tillägg:
Ekonomisk rapport per maj 2020. Informationen noteras och läggs till handlingarna
efter komplettering.
Beslutsgång:
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla enligt förslagen till beslut under
sammanträdet, vilket nämnden godkänner.
Beslut
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Ekonomisk rapport per maj 2020. Informationen noteras och läggs till handlingarna
efter komplettering. Till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppdras att vid kommande
sammanträde i Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisa åtgärder för att uppnå planerat
resultat i omställningsplanen. I enlighet med Regionfullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag

 Månadsrapport HSN 2020-05
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Sammanträdesdatum
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Granskning "Vården till barn och unga med psykisk ohälsa
behöver bli bättre"
HSN 178-2020

Sammanfattning
Ett antal rekommendationer har getts till Hälso- och sjukvårdsnämnden och
Regionstyrelsen i revisorernas rapporter nr 7 och 8 avseende vården till barn och
unga med psykisk ohälsa.
Svar på revisorernas fem punkter ställda till HSN har upprättats och kompletterats
med en generell skrivning kring rapporternas fokusdelar: i) tillgänglighet, ii) bemanning
och iii) uppdrag. I Regionstyrelsens yttrande avseende samma revisionsgranskning
finns kompletterande information avseende Kompetens, tillgänglighet och
samverkansstruktur.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att yttrandet avges enligt upprättat
förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Betty-Ann Nilsson (KD) yrkar på att hälso- och sjukvårdsnämnden vid varje
sammanträde ska få information om arbetet inom Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP)
och hur man lyckas i de förbättringar som behöver göras för att även barn och unga i
Västerbotten ska få den vård man är berättigad till.
Anna-Lena Danielsson (S) yrkar med stöd av Kjell Bäckman (V), Urban Lindström (S),
Katarina Jonsson (S), Susanne Dufvenberg (S), Kenneth Andersson (S) och
Margaretha Löfgren (S) på följande tillägg: Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
även att Barn och ungdomspsykiatrin följs upp kontinuerligt, 3-4 gånger per år.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla Betty-Ann Nilssons (KD) med fleras
yrkande och finner att nämnden avslår yrkandet.
Därefter frågar ordförande om nämnden kan bifalla förslag till yttrande med
ordförandes med fleras förslag till tillägg vilket nämnden godkänner.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att yttrandet avges enligt upprättat förslag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar även att Barn och ungdomspsykiatrin följs upp
kontinuerligt, 3-4 gånger per år.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse yttrande BUP
 Revisionsgranskning BUP HSN 178-2020 Yttrande
 Vården till barn och unga med psykisk ohälsa behöver bli bättre. Rapport 7 och
8-2019
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Remissvar "Ändringar i högskolelagen för att främja den
akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det
livslånga lärandet”
HSN 604-2020

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet har inkommit med remissen ”Ändringar i högskolelagen för
att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga
lärandet”. Region Västerbotten ska svara på remissen senast den 1 september 2020.
Ett förslag till yttrande har upprättats, i vilket Region Västerbotten ställer sig positiv till
de förslagna ändringarna i högskolelagen samt till att införa en bestämmelse om att
högskolorna i sin verksamhet ska främja ett livslångt lärande. Region Västerbotten har
dock ett antal synpunkter som framgår av remissvaret.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrandet avges enligt upprättat förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrandet avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag

 Remissvar "Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten
och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet”
 Remissvar på förslag om universitetens ansvar för livlångt lärande
 Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och
tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet. Remiss
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Regionens avtalsförvaltning fungerar inte. Rapport 3-2019
HSN 179-2020

Sammanfattning
Revisorerna har inkommit med granskningsrapport om hantering av avtal 2019. Av
granskningen framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden inte har hållit sig tillräckligt
informerad om den nya inköpsorganisationen och avtalshanteringen.
Mot bakgrund av genomförd granskning lämnar revisionen följande
rekommendationer:





Bered förslag till fullmäktige om inköpspolicy. Policyn bör tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och övriga styrelsen och
nämnder när det gäller upphandling, inköp och avtalsförvaltning.
Säkerställ att fattade beslut om inköpsorganisationen och avtalsförvaltning
blir genomförda. Följ löpande upp att regiondirektör och hälso-och
sjukvårdsdirektör genomför beslut som styrelse och nämnd fattar.
Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för arbetet med inköp och
avtalsförvaltning. Bland annat behöver ansvars-och rollfördelning tydliggöras.
Säkerställ att verksamheten följer regler och att inte på egen hand genomför
upphandlingar och inköp. Rekommendation 2 Säkerställ att det löpande
genomförs uppföljning och kontroller av befintliga avtal.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att ett långsiktigt
förbättringsarbete pågår för att utveckla inköpsprocessen. I yttrandet föreslås att ett
antal åtgärder vidtas, i enlighet med revisionens rekommendationer.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta:
Yttrandet avges enligt upprättat förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Betty-Ann Nilsson (KD) yrkar med stöd av Elmer Eriksson (M), Åsa Ågren Wikström
(M), Lars Bäckström (C) och Marianne Normark (L):
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska kontinuerligt varje kvartal få information hur arbetet
med att effektivisera inköpsprocesserna fortlöper, eftersom vi köper in varor och
tjänster för stora belopp. Start för rapporteringen får bli vid nämndens sammanträde i
september.
Anna-Lena Danielsson (S) yrkar med stöd av Kjell Bäckman (V), Urban Lindström (S),
Katarina Jonsson (S), Susanne Dufvenberg (S), Kenneth Andersson (S) och
Margaretha Löfgren (S) på följande tillägg:
Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till november få en beskrivning av nuläget och
beredning inför regionfullmäktige februari 2021.
Beslutsgång
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum
2020-06-12

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla Betty-Ann Nilssons (KD) med fleras
yrkande och finner att nämnden avslår yrkandet.
Därefter frågar ordförande om nämnden kan bifalla förslag till yttrande med
ordförandes med fleras förslag till tillägg vilket nämnden godkänner.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrandet avges enligt förslag. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till november få en
beskrivning av nuläget och beredning inför regionfullmäktige februari 2021.
Reservation
Betty-Ann Nilsson (KD), Elmer Eriksson (M), Åsa Ågren Wikström (M), Lars
Bäckström (C) och Marianne Normark (L) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
Region Västerbotten köper in varor och tjänster för ca 5 miljarder kronor varje år. Efter
kritik från revisorerna beslutade landstingsstyrelsen år 2018 att införa en ny
inköpsorganisation. Syftet var att minska regionens kostnader med 40 miljoner kronor
per år. Hösten 2019 gjordes ett omtag med att utveckla inköpsorganisationen. Men
uppföljande granskning visar gång på gång att arbetet med avtalsförvaltningen inte
förändrats, utan att tidigare uppmärksammade brister finns kvar. Granskningen har
visat att hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen inte har hållit sig
informerade ifall arbetet med avtalsförvaltningen har fungerat. Från
Kristdemokraternas sida ser vi hur denna fråga kommer bli än viktigare när vi går ur
krisen och sannolikt lämnar just-in-time-inköpen för att istället bygga upp lagerhållning
av viktigt sjukvårdsmaterial. Regionen behöver dessförinnan sätta sig in i, och kunna
redogöra för, hur stor avtalsuppfyllan man har idag. Vi yrkar på att HSN varje kvartal
ska få information hur arbetet med att effektivisera inköpsprocesserna fortlöper.
Beslutsunderlag

 Regionens avtalsförvaltning fungerar inte. Rapport 3-2019
 Yttrande över revisionsgranskning regionens avtalsförvaltning fungerar inte
 Reservation (KD) Regionens avtalsuppföljning, HSN 12 juni

Utdragsbestyrkande

14 (21)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 71

Sammanträdesdatum
2020-06-12

Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och
torterade
HSN 276-2020

Sammanfattning
En ny IOP (idéburet offentligt partnerskap) bör tecknas med Röda korsets
behandlingscenter för att tillgodose specialiserad vård och behandling av krigs- och
tortyrskadade flyktingar och asylsökande/papperslösa personer över 16 år. Den
nuvarande överenskommelsen löper t.o.m. 31 december 2020. Ersättningen för 2020
kommer att uppgå till 1 419 578 kr.
Förslag till beslut
HSN beslutar att teckna en ny IOP med Röda Korset för tre år med möjlighet till
förlängning med ytterligare två år. HSN beslutar om en ersättning till Röda Korset som
uppgår till 1500000 för 2021.
Förslag till beslut under sammanträdet
Betty-Ann Nilsson (KD) yrkar på att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att höja
ersättningen i det idéburna offentliga partnerskapet med Röda Korset till 2 100 000 kr
för år 2021.
Beslutsgång
Ordförande ställer Betty-Ann Nilssons (KD) förslag till beslut mot upprättat förslag och
finner att nämnden bifaller upprättat förslag till beslut.
Reservation
Betty-Ann Nilsson (KD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Kristdemokraterna yrkar på att HSN beslutar att höja ersättningen i det idéburna
offentliga partnerskapet med Röda Korset till 2 100 000 kr för år 2021.
Beslut
HSN beslutar att teckna en ny IOP med Röda Korset för tre år med möjlighet till
förlängning med ytterligare två år. HSN beslutar om en ersättning till Röda Korset som
uppgår till 1500000 för 2021.
Beslutsunderlag

 Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade
 Kristdemokraterna. Yrkande till hälso- och sjukvårdsnämnden 12 juni 2020.
gällande punkt 9 på dagordningen: Röda Korsets behandlingscenter
 Tjänsteskrivelse för beslut om tecknande av ny IOP med Röda Korset
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§ 72

Sammanträdesdatum
2020-06-12

Valärende
HSN 640-2020

Sammanfattning
Val av ledamöter till Samverkan Vård och omsorg.
Förslag till beslut
Anna-Lena Danielsson (S), Lars Bäckström (C) och Kjell Bäckman (V) föreslås till
ledamöter till Samverkan Vård och omsorg. Som ersättare föreslås Kenneth
Andersson (S), Marianne Normark (L) och Jonas Karlberg (V).
Beslut
Anna-Lena Danielsson (S), Lars Bäckström (C) och Kjell Bäckman (V) beslutas bli
ledamöter till Samverkan Vård och omsorg. Ersättare blir Kenneth Andersson (S),
Marianne Normark (L) och Jonas Karlberg (V).
Beslutsunderlag

 Valärende
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§ 73

Sammanträdesdatum
2020-06-12

Anmälan av delegationsärenden

Beslut/Yttranden som fattats med stöd av delegation
Arbetsutskottets protokoll 4 juni 2020, tillkommer
Utskott för primärvård och tandvård, protokoll 2 juni 2020
Utskott för funktionshinder och samverkan, protokoll 1 juni 2020
Beslut fattade av hälso- och sjukvårdsdirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av
delegation. Förteckning.
Beslut fattade med stöd av vidaredelegation
Områdeschefs, verksamhetschefs beslut som fattats med stöd av vidaredelegation.
Förteckning.
Beslut fattade av ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN 183-2020: Virologi och cytologi, cervixcancer
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta
Delegationsbesluten är anmälda.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Delegationsbesluten är anmälda.
Beslutsunderlag

 Protokoll UFS 2020-06-01 signed
 200612 Områdeschefs, verksamhetschefs beslut som fattats med stöd av
vidaredelegation. Förteckning
 200612 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av
delegation. Förteckning
 Protokoll UPT 2020-06-02
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§ 74

Sammanträdesdatum
2020-06-12

Handlingar för kännedom

Handlingar för kännedom.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag

 Är det så mycket begärt? Skrivelse om medlemmarnas förutsättningar i hälsooch sjukvården
 Information om beslutade projektplaner 1 juni 2020
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§ 75

Sammanträdesdatum
2020-06-12

Eldrivna rullstolar till Hjälpmedel. Regionupphandling som utförs
av Region Jämtland Härjedalen
HSN 1063-2019

Sammanfattning
Upphandling av Eldrivna rullstolar genomförs i enlighet med bilaga: ”Tilldelningsbeslut
med utvärderingsprotokoll från Region Jämtland-Härjedalen”. Inkomna anbud har
utvärderats enligt förfrågningsunderlagets angivna förutsättningar.
Förslag till val av leverantör har tagits fram. Anbudssekretess råder varför förslag till
beslut presenteras vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Region Västerbotten föreslår besluta att tilldela avtal till följande anbudsgivare:
Eloflex AB, 559071-5164
Invacare AB, 556050-1313
L & B Medical Aktiebolag, 556378-9485
Mercado Medic Aktiebolag, 556145-6947
Minicrosser AB, 556529-8816
Permobil Aktiebolag, 556113-3496
Avtalsspärr råder 10 dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
Beslut
Region Västerbotten beslutar att tilldela avtal till följande anbudsgivare:
Eloflex AB, 559071-5164
Invacare AB, 556050-1313
L & B Medical Aktiebolag, 556378-9485
Mercado Medic Aktiebolag, 556145-6947
Minicrosser AB, 556529-8816
Permobil Aktiebolag, 556113-3496
Avtalsspärr råder 10 dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
Beslutsunderlag

 Eldrivna rullstolar. Överlämnande av uppdrag att genomföra upphandling
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§ 76

Sammanträdesdatum
2020-06-12

Dosdispensering av läkemedel i öppenvård. Regional
upphandling
HSN 388-2019

Sammanfattning
Upphandling av Dosdispensering, öppenvård genomförs i enlighet med beslut av
hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i mars 2020. Inkomna anbud har
utvärderats enligt förfrågningsunderlagets angivna förutsättningar.
Förslag till val av leverantör har tagits fram. Anbudssekretess råder varför förslag till
beslut presenteras vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Till leverantör av Dosdispensering, öppenvård föreslås:
Apoteket AB, 556138-6532
Avtalsspärr råder 10 dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
Beslut
Till leverantör av Dosdispensering beslutas att tilldela avtal till följande anbudsgivare:
Apoteket AB, 556138-6532
Avtalsspärr råder 10 dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
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§ 77

Sammanträdesdatum
2020-06-12

Personalföreträdare i nämnd

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta:
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 12 juni 2020 får
personalföreträdarna närvara vid merparten av nämndens ärenden, undantaget är två
upphandlingsärenden där det råder sekretess. Personalföreträdarna har rätt att delta
vid hälso- och sjukvårdsnämndens överläggningar men inte i besluten. Vidare har
personalföreträdare inte rätt att lägga förslag eller att få sin mening noterad i
protokollet.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 12 juni 2020 får
personalföreträdarna närvara vid merparten av nämndens ärenden, undantaget är två
upphandlingsärenden där det råder sekretess. Personalföreträdarna har rätt att delta
vid hälso- och sjukvårdsnämndens överläggningar men inte i besluten. Vidare har
personalföreträdare inte rätt att lägga förslag eller att få sin mening noterad i
protokollet.
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