Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 (11)

Sammanträdesdatum
2021-01-11

Plats och tid

Digitalt och styrelserummet, Regionens hus, Umeå. kl. 09:00-11:30

Protokollet omfattar

§§1-7

Beslutande ledamöter

Anna-Lena Danielsson (S) (ordförande)
Lars Bäckström (C) (1:e vice ordförande)
Kjell Bäckman (V) (2:e vice ordförande)
Urban Lindström (S)
Katarina Jonsson (S)
Kenneth Andersson (S)
Susanne Dufvenberg (S)
Margaretha Löfgren (V)
Elmer Eriksson (M)
Marianne Normark (L)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Hans Brettschneider (MP)
Peter Nilsson (M)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Brita Winsa
Veronica Berg
Tilda Molin
Thomas A Jonsson

Justeringens plats och tid

Digitalt , 2021-01-11

Sekreterare

Tilda Molin

Ordförande

Anna-Lena Danielsson

Justerande

Lars Bäckström

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2021-01-11

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2021-01-12

Datum för anslags
nedtagande
Diariet, Regionens hus, Köksvägen 11 Umeå
.................................................
Tilda Molin

2021-02-02

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-01-11

ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

Justering
Fastställande av föredragningslista
Informationer
Tilläggsbudget 2021
Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade
Remiss: Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (U2020/05211)
Initiativärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden - Prioritera vårdpersonal vid
vaccineringen

Utdragsbestyrkande

2 (11)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§1

Sammanträdesdatum
2021-01-11

Justering

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Lars Bäckström (C) att tillsammans med
ordförande Anna-Lena Danielsson (S) justera protokollet. Justeringen sker digitalt
den 11 januari.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Lars Bäckström (C) att tillsammans med
ordförande Anna-Lena Danielsson (S) justera protokollet. Justeringen sker digitalt
den 11 januari.
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Sammanträdesdatum
2021-01-11

Fastställande av föredragningslista
HSN 9-2021

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats. Ett initiativärende "Prioritera vårdpersonal
vid vaccineringen", har inkommit från Betty-Ann Nilsson (KD) och Per Boström (KD).
Beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag med tillägg av initiativärende §7
"Prioritera vårdpersonal vid vaccineringen".
Paragrafen justeras omgående.
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Informationer
HSN 10-2021

Sammanfattning
Tilläggsbudget 2021
Jan Öström, ekonomidirektör informerar om tilläggsbudget för 2021. Beslut kring
tilläggsbudget planeras inför kommande sammanträde med regionfullmäktige i
februari. När regionplanen för 2021 beslutades i juni 2020 var de ekonomiska
förutsättningarna oklara och pandemin i ett akut skede. Därför valdes att skjuta på
vissa delar i beslutet om regionplanen och istället besluta om dessa i en tilläggsbudget
för 2021 tidigt på året.
Syftet med tilläggsbudgeten är att hantera justeringar av 2021 års budget. Framförallt
gällande beslut som staten tog i sin höstbudget om tillkommande statsbidrag, men
också sådana genom pandemin tillkommande nya ekonomiska förutsättningar samt
regionala politiska prioriteringar och vissa specifika budgetjusteringar.
Tilläggsbudgetens långsiktiga konsekvenser för 2022 och framåt ingår i kommande
planeringsprocess och ska inarbetas i nästa regionplan.
Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om aktuella händelser i
verksamheten enligt följande:











Jul- och nyårshelgerna. Vid sammanträdets datum (2021-01-11) har antalet
öppna vårdplatser återgått till normalnivå efter ledigheterna. Läget har varit
ansträngt men alla patienter har fått behandling. Det ansträngda läget beror
inte främst på andelen covidpatienter utan på grund av hög sjukfrånvaro
bland personalen samt övriga svåra sjukdomar bland patienter.
Samordningen mellan sjukhusen har fungerat väl under helgerna.
Covidläget. Vid tiden för sammanträdet finns totalt 30 inneliggande
covidpatienter varav 8 smittfria. 6 patienter vårdas på IVA. Ännu har inga
patienter från södra Sverige skickats till Västerbotten. Antalet inneliggande är
fortfarande relativt lågt med hänsyn till den stora smittspridningen i
Västerbotten.
IVO:s granskning av vård och behandling på särskilda boenden för
äldre. Efter att kritik riktats mot samtliga regioner har Region Västerbotten
sammanställt ett svar som skickas senast den 15 januari. Region
Västerbotten delar till viss del IVO:s slutsatser men vänder sig mot delar
av den generalisering de ger uttryck för. Hälso- och sjukvårdsnämnden
kommer få ta del av svaret när det är klart.
Uppskjuten vård. All akutsjukvård, cancervård (inkl. operationer) har kunnat
genomföras. Vissa icke-akuta operationer har skjutits upp. Dock är antalet
väntande mindre idag än förra året vid samma tid. Regionen kommer
använda tilldelade medel för att på bästa sätt minska köerna.
Vaccinationsläget. Det är upp till regionerna själva att bestämma om
vaccinering av fas 2 (vårdpersonal) ska inledas innan fas 1 (säbo) är
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färdigvaccinerade. Det är ett svårt etiskt ställningstagande då fas 1 patienter
riskerar en svårare sjukdom medan fas 2 behövs inom vården. Om det finns
tillräckligt med vaccin kommer alla att prioriteras. Region Västerbotten har
ännu inte bedömt det befogat att ändra prioriteringsordningen men gör ett
kontinuerligt ställningstagande angående detta. Sammantaget har
vaccinationerna hittills fungerat bra.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Paragrafen justeras omgående.
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Tilläggsbudget 2021
HSN 1305-2020

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillställts ett underlag från Ekonomistaben inför ett
planerat beslut i regionfullmäktige om tilläggsbudget för 2021. Beslutet rör 2021 års
ekonomiska förutsättningar.
När regionplanen för 2021 beslutades i juni 2020 var de ekonomiska förutsättningarna
oklara och pandemin i ett akut skede. I beslutet om regionplanen sköts därför vissa
frågor på framtiden med inriktning att besluta om en tilläggsbudget för 2021 tidigt på
året.
Syftet är att genom tilläggsbudgeten hantera justeringar av 2021 års budget som
framförallt avser de beslut som staten, i höstbudgeten, efter att regionplanen fastställts
i juni 2020, tagit om tillkommande statsbidrag men också sådana genom pandemin
tillkommande nya ekonomiska förutsättningar samt regionala politiska prioriteringar
och vissa specifika budgetjusteringar. Tilläggsbudgetens långsiktiga konsekvenser för
2022 och framåt kommer att ingå i kommande planeringsprocess och inarbetas i
nästa regionplan.
Förslag till beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
Underlaget inför beslut om tilläggsbudget för 2021 i regionfullmäktige godkänns.
Förslag till beslut på sammanträdet:
Lars Bäckström (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till tilläggsbudget 2021.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar att
godkänna förvaltningens förslag till tilläggsbudget.

Beslut
Underlaget inför beslut om tilläggsbudget för 2021 i regionfullmäktige godkänns.
Paragrafen justeras omgående.
Reservation
Lars Bäckström (C), Elmer Eriksson (M), Marianne Normark (L), Betty-Ann Nilsson
(KD) och Peter Nilsson (M) reserverar sig till förmån för Alliansens förslag till
tilläggsbudget.
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Tilläggsbudget 2021 #utskick till nämnd
Tjänsteskrivelse tilläggsbudget
Alliansen. Tilläggsbudget 2021
HSN 2021-01-11 - Tilläggsbudget
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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
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar
Avtal ingås mellan Svenska Röda Korsets behandlingscentrum i Skellefteå och hälsooch sjukvårdsnämnden i enlighet med upprätt förslag.
Beslut
Avtal ingås mellan Svenska Röda Korsets behandlingscentrum i Skellefteå och hälsooch sjukvårdsnämnden i enlighet med upprätt förslag.
Paragrafen justeras omgående.
Beslutsunderlag

 Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade
 §71 Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade
 Svenska Röda Korsets behandlingscenter, tecknande av en ny
överenskommelse enligt IOP
 Utkast IOP SRK -slutversion 26 nov
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Remiss: Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets
minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen
(U2020/05211)
HSN 1022-2020

Sammanfattning
Region Västerbotten har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående
remiss kring förslag till ändringar i examensbeskrivningarna för läkar- och
tandläkarexamen i högskoleförordningen. Detta i syfte att i den svenska regleringen
tydliggöra och uppfylla minimikrav avseende antal studietimmar för respektive
utbildning i enlighet med yrkeskvalifikationsdirektivet (2013/55/EU).
Förslag till yttrande är upprättat. Av förslaget framgår att Region Västerbotten inte har
något att anföra mot förslagen i promemorian eller konsekvensutredningen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrandet avges enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omgående.
Beslut
Yttrandet avges enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omgående.
Beslutsunderlag

 Remiss. Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal
studietimmar för läkar- och tandläkarexamen
 Tjänsteskrivelse. Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på
antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (U2020/05211)
 Region Västerbottens yttrande över remiss: Tydliggörande av
yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och
tandläkarexamen (U2020/05211)
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Initiativärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden - Prioritera
vårdpersonal vid vaccineringen
HSN 44-2021

Sammanfattning
Initiativärende från Betty-Ann Nilsson (KD) och Per Boström (KD) angående
prioritering av vårdpersonal vid vaccination mot covid-19.
Förslag till beslut
Ordförande Anna-Lena Danielsson (S) föreslår att initiativärendet kan anses besvarat i
och med hälso- och sjukvårdsdirektörens information om möjligheter att vaccinera
vårdpersonal.
Ordförande frågar nämnden om de kan besluta att ärendet kan anses besvarat och
finner att de kan det.
Beslut
Initiativärendet anses besvarat med hänvisning till hälso- och sjukvårdsdirektörens
information under sammanträdet.
Paragrafen justeras omgående.
Reservation
Betty-Ann Nilsson (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag

 Initiativärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden - Prioritera vårdpersonal vid
vaccineringen
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