Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 (33)

Sammanträdesdatum
2021-03-18

Plats och tid

Digitalt kl. 09:00-15:00

Protokollet omfattar

§§29-48

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)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Hans Brettschneider (MP)
Peter Nilsson (M) ersätter Åsa Ågren Wikström (M)
Maria Lundqvist Brömster (L) ersätter Marianne Normark (L)

Ej tjänstgörande ersättare

Margareta Gustavsson (S)
Per-Erik Lundmark (S)
Jonas Karlberg (V)
Ann-Kristin Falkman (C)

Övriga närvarande

Tilda Molin §§29-32, §37, §40, §§42-44, §§47-48
Brita Winsa §§29-32, §37, §40, §§42-44, §§47-48
Thomas Jonsson §§29-32, §37, §40, §§42-44, §§47-48
Jenny Olsson §32
Cecilia Nordensson §32
Sofie Dahlqvist (MP) §32
Anna Maria Lindgren (V) §32
Maria Larsson (S) §32
Veronica Berg (S) §32
Emma Lindqvist (MP) §32

Justeringens plats och tid

Digitalt , 2021-03-18

Sekreterare

Tilda Molin

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2021-03-18

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2021-03-30

Datum för anslags
nedtagande

Regionens hus, Umeå
.................................................
Tilda Molin

2021-04-21

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-03-18

Ordförande

Anna-Lena Danielsson (S)

Justerande

Lars Bäckström (C)

Utdragsbestyrkande

2 (33)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

3 (33)

Sammanträdesdatum
2021-03-18

ÄRENDELISTA
§ 29

Justering

§ 30

Fastställande av föredragningslista

§ 31

Personalföreträdare i nämnd

§ 32

Informationer

§ 33

Förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala registercentrum och
kvalitetregisterverksamhet vid regionala cancercentrum

§ 34

Remissyttrande på förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska
språken

§ 35

Remissyttrande på Handlingsplan för bevarande av de nationella minoritetsspråken
finska, jiddisch, meänkieli och romska

§ 36

Svar på rapporter från fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati

§ 37

Återrapport: Svar på rapporter från fullmäktiges beredningar för folkhälsa och
demokrati

§ 38

Kris- och katastrofmedicinsk plan

§ 39

Höjning av avgift för övernattande partner på BB

§ 40

Planeringsförutsättningar 2022-2025

§ 41

Långsiktigt klimat- och miljömål i region västerbotten

§ 42

Region Västerbotten, Patientsäkerhetsberättelse 2020

§ 43

Anmälan av delegationsbeslut

§ 44

Handlingar för kännedom

§ 45

Tilldelningsbeslut: Språktolktjänst till Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 46

Starta upphandling av Färgningsutrustning, förbrukningsmaterial till
Laboratoriemedicin

§ 47

Månadsrapport februari 2021

§ 48

Initiativärende från Elmer Eriksson (M) och Åsa Ågren Wikström (M) - Budget och
budgetuppföljning

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum
2021-03-18

Justering

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Anna-Lena Danielsson (S) att
tillsammans med Lars Bäckström (C) justera protokollet. Justeringen
sker digitalt den 26 mars.
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Anna-Lena Danielsson (S) att
tillsammans med Lars Bäckström (C) justera protokollet. Justeringen
sker digitalt den 26 mars.

Utdragsbestyrkande

4 (33)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 30

Sammanträdesdatum
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Fastställande av föredragningslista
HSN 9-2021

Sammanfattning

Ett förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Elmer Eriksson (M) lyfter ett initiativärende från moderaterna.
Ordförande Anna-Lena Danielsson (S) frågar om nämnden kan fastställa
föredragningslistan med tillägg av Elmer Erikssons (M) initiativärende
och finner att de kan det.
Beslut

Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag med tillägg av Elmer
Erikssons (M) initiativärende.
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Sammanträdesdatum
2021-03-18

Personalföreträdare i nämnd

Sammanfattning

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 18 mars 2021 får
personalföreträdare närvara vid hela eller del av nämndens
sammanträde och samtliga ärenden undantaget ärende som
rör upphandling där sekretess råder. Personalföreträdarna har rätt att
delta i hälso- och sjukvårdsnämndens överläggningar men inte i
besluten. Vidare har personalföreträdare inte rätt att lägga förslag eller få
sin mening noterad i protokollet.
Förslag till beslut

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 18 mars 2021 får
personalföreträdare närvara vid hela nämndens sammanträde och
samtliga ärenden undantaget ärende som rör upphandling där sekretess
råder. Personalföreträdarna har rätt att delta i hälso- och
sjukvårdsnämndens överläggningar men inte i besluten. Vidare har
personalföreträdare inte rätt att lägga förslag eller få sin mening noterad i
protokollet.
Beslut

Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 18 mars 2021 får
personalföreträdare närvara vid hela nämndens sammanträde och
samtliga ärenden undantaget ärende som rör upphandling där sekretess
råder. Personalföreträdarna har rätt att delta i hälso- och
sjukvårdsnämndens överläggningar men inte i besluten. Vidare har
personalföreträdare inte rätt att lägga förslag eller få sin mening noterad i
protokollet.
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Sammanträdesdatum
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Informationer
HSN 10-2021

Sammanfattning
Månadsrapport
Harriet Boström, controllerstrateg, informerar nämnden om månadsrapporten per
februari 2021. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse
efter februari månad 2021 som uppgår till 62 miljoner kronor och en
nettokostnadsökning på 4,5 procent. Under perioden har intäkterna varit högre än
föregående år med 1,3 procent medan kostnaderna ökat med 3,3 procent. Intäkterna
samlat redovisar ett underskott mot budget för perioden på 7 miljoner kronor.
Kostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på totalt 55 miljoner kronor och en
kostnadsutveckling på 3,3 procent. Kostnaderna för övriga personalkostnader och för
utomlänsvård har varit låga. Under 2021 har ingen ersättning för pandemins
merkostnader bokförts. Verksamheten har fortsatt liksom under 2020 i allt väsentligt
präglats av den pågående Covid-19 pandemin och i mars 2021 är pandemin på intet
sätt över.
Utöver detta får nämnden information om Projekt tilläggsbudget 2021. Medel som
avsätts för hantering uppskjuten vård och pandemins effekter avskiljs från ordinarie
driftbudget och avsätts som projektanslag under regionstyrelsen för 2021. Projektets
uppdrag är att balansera hanteringen av pandemins effekter med att minska den
uppskjutna vården och att samtidigt genomföra den minskning av närvarotid och
bemanning som omställningsplanen förutsätter.
Vidare informeras nämnden om en korrigering av en tabell i årsrapporten där
data felaktigt hade grupperats till primärvård istället för administration och anslag,
avseende FOU primärvård. Ändringen är genomförd i årsrapporten.
Ärendet återkommer i § 47
Långsiktigt klimat- och miljömål i region Västerbotten:
Karin Modig, miljösamordnare, informerar nämnden om regionens miljö- och
klimatstrategi. Regionens miljöarbete utgår från den påverkan regionens verksamhet
har på miljön. Därför ska arbetet fokusera på att verksamheten ska bli klimatneutral,
giftfri och resurseffektiv. I regionplanen framgår att tidpunkt ska tas fram när regionen
ska vara fossilfri med utgångspunkt i en kartläggning av verksamhetens totala
klimatpåverkan. Den totala klimatpåverkan från Region Västerbottens verksamhet är
ca 75 000 ton CO2e/år. För att regionen ska vara en klimatneutral verksamhet år 2045
behöver utsläppen minska med minst 3000 ton CO2eper år.
Med utgångspunkt i de nationella miljö-och klimatmålsättningarna är målet ta fram
miljö-och klimatmålsättningar för regionen och skapa en stabil grund för det
systematiska miljöarbetet för att nå dessa målsättningar.
Ärendet återkommer i § 41
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Kris- och katastrofmedicinsk plan
Andrea Kickinger och Karoline Helmersson, krisberedskapssamordnare, informerar
nämnden om den nya kris- och katastrofmedicinska planen. Plan för kris- och
katastrofmedicinsk beredskap lägger grunden för regionens arbete med krisberedskap
och civilt försvar. Syftet med planen är att beskriva regionens kris- och
katastrofmedicinska beredskapsorganisation med dess roller, ansvar och uppgifter
före, under och efter en särskild händelse eller samhällsstörning. Den nuvarande
planen har genomgått en omfattande revidering med anpassning till nuvarande
organisationsstruktur samt de lärdomar som hittills dragits i samband med hanteringen
av pandemin, till exempel vikten av uthållighet och redundans vid en långdragen
händelse.
Ärendet återkommer i §38
Patientsäkerhetsberättelse 2020
Doris Kjellgren, verksamhetsutvecklare, informerar nämnden om
patientsäkerhetsberättelse 2020. Region Västerbotten har enligt
patientsäkerhetslagen upprättat en patientsäkerhetsberättelse för verksamhetsåret
2020. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att redovisa strategier, mål och
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Nämnden får en redovisning
av vad som hänt under året samt en återrapport angående hygienrutiner, trycksår och
läkemedel enligt uppdrag från nämnden 2020-03-25.
Ärendet återkommer i §42
Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör informerar nämnden om aktuella händelser i
verksamheten enligt nedan:






Covidläget: Covid präglar verksamheten väldigt mycket och den tredje vågen
har slagit rejält mot Västerbotten. Sjukvårdsbehovstoppen kommer cirka två
veckor efter den största smittspridningen. Det har varit hög belastning på IVA
och antalet vårdade förändras varje dag. Förhoppningen är att det är en platå
som nu snart kommer minska. Chefer blir trötta och hårt ansatta och det är en
stor belastning på personalen när vissa måste flytta till andra avdelningar och
byta schema, chef och patienter. Krislägesavtal är aktiverat i Skellefteå IVA
och NUS men det är bara anvisat på medicin 3 i Umeå vid sammanträdets
datum (18 mars 2021). Avtalet ger bra betalt men det innebär att personalen
kan arbeta 48 timmar per vecka, vilket är en mycket hög belastning och
mycket tröttande för personalen.
Vaccinationsläget: Arbete pågår med planering för att kunna vaccinera på så
många hälsocentraler som möjligt. Kapacitet kommer att finnas för att ge
16 000 doser i veckan på vaccinationscentralen på Nolia. Det är tröttsamt för
personalen att ständigt att planera om utefter nya förutsättningar. Många
ringer till 1177 och vårdcentralerna och det finns en förståelse för att
medborgare är otåliga. Det är dock viktigt att komma ihåg att det aldrig
tidigare tagits fram ett vaccin så snabbt och leveranserna sker på en nivå som
regionen inte kan råda över. Prioriteringen görs av folkhälsomyndigheten, och
regionen följer rekommendationerna.
Uppskjuten vård: Möjligheten att utveckla samarbete i den norra regionen
ses över. Tillexempel att samla vissa patientgrupper för att förbättra deras
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vård. Det är viktigt att hålla ihop och kanske kunna använda samlade resurser
på ett sätt som ger vinst för alla, speciellt för patienterna.
Vilande värdskap cancer: Kunskapsstyrningsorganisationen går ut på att
alla ska få samma evidensbaserade behandling, i hela landet. Det handlar om
att ha rätt kunskap för att ge rätt vård till patienter. Värdskap har delats ut till
olika regioner och just nu pågår en utredning för hur detta vilande värdskap
ska överföras till Västerbotten.
Vårdgarantin: Status just nu är att regionen klarar 68% av besöken i
måluppfyllelse, jämfört med förra årets ca 82%. Västerbotten ligger just nu
ungefär som riket när det gäller antal besök och något bättre än riket när det
gäller operationer. Nya siffror visar att Västerbotten under 2020 hade den näst
minsta minskningen i Sverige vad gäller antalet genomförda operationer.

God och nära vård
Gunilla von Bergen Lodnert, Elenor Granström och Anna Wallgren informerar
nämnden om arbetet och införandet av konceptet ”God och nära vård”. God och nära
vård handlar om en fokusförflyttning från sjukdom och behandling till hälsofrämjande
och förebyggande insatser nära invånarna. Den ska innebära mindre stuprör inom
hela organisationen och mer sammanhållen vård utifrån personens fokus. Syftet med
omställningen till en god och nära vård är att stärka och tydliggöra patientens
ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet. Sam skapa effektivitet
utifrån patienten i stället för utifrån sjukhuset. Målet är att skapa kostnadseffektiv,
lättillgänglig, samordnad och nära vård på lika villkor för hela befolkningen.
Information från utskotten
Kenneth Andersson, ordförande utskott för funktionshinder och samverkan (UFS), och
Jonas Karlberg, ordförande för utskott för primärvård och tandvård (UPT), informerar
nämnden om aktuella händelser och aktiviteter i utskotten. UPT jobbar framför allt
med planering för kommande år. UFS har bland annat genomfört en temadag för
anhörigskap med gott resultat, där det finns goda möjligheter till samverkan mellan
utskotten i frågan.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Informationen är delgiven.
Beslut

Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Uppskjuten vård - HSN 18 mars 2021 - information
 Aktuellt från UFS 20210318
 Lägesrapport - God och nära vård mars 2021 FSG (004)
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Sammanträdesdatum
2021-03-18

Förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala
registercentrum och kvalitetregisterverksamhet vid regionala
cancercentrum
HSN 47-2021

Sammanfattning

Region Västerbotten har tagit del av och beretts tillfälle att lämna
synpunkter på Remiss av förordning om statsbidrag för verksamhet i
regionala registercentrum och kvalitetsregisterverksamheten vid
regionala cancercentrum.
Region Västerbotten ser positivt på förordningen och dess syfte att
skapa en långsiktighet för kvalitetsregisterverksamheten vid RC och
RCC. Däremot anser vi att föreslagen förordning endast reglerar en
delmängd i kvalitetsregistersystemet och inte löser flera av de
utmaningar vi upplever i systemet som helhet. Förordningen bör ge
tydligt stöd för att nationella kvalitetsregister integreras och blir
användbara för planering, införande och uppföljning på olika nivåer i
regionernas nationella system för kunskapsstyrning.
Vi anser därför att det, inför fastställande av förordningen, finns ett
behov av att säkerställa att förordningen bidrar till att stärka
kvalitetsregistersystemet som helhet inklusive kopplingen till det
nationella systemet för kunskapsstyrning.
Ikraftträdandet av förordningen behöver därför ta hänsyn till vilka
konsekvenser den kan ge på andra pågående processer inom
kvalitetsregistersystemet som arbetet med CPUA-konsolidering,
översyn av IT-plattformar samt integrationer för en mer automatiserad
informationsförsörjning.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Yttrandet avges enligt upprättat förslag
Paragrafen direktjusteras.
Beslut

Yttrandet avges enligt upprättat förslag
Paragrafen direktjusteras.
Beslutsunderlag
 §24 Förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala registercentrum och
kvalitetregisterverksamhet vid regionala cancercentrum
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 Remiss av förordning om statsbidrag för verksamhet i regionala registercentrum
och kvalitetregisterverksamhet vid regionala cancercentrum
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Remissyttrande på förslag till handlingsprogram för bevarande
av de samiska språken
HSN 31-2021

Sammanfattning

Sametinget har på regeringsuppdrag tagit fram ett förslag till handlingsprogram
för bevarande av de samiska språken. Region Västerbotten har erbjudits
möjlighet att lämna ett yttrande på remissen.
Förslag till remissyttrande har tagits fram. Regionen ställer sig positiv till en
långsiktigt utformad handlingsplan för de samiska språken. Handlingsplanen
väver samman många komplexa frågor och sträcker sig över flera olika
områden, ej enbart språket. Många förslag är svåra att bedöma då
konsekvensbeskrivningar och kostnadsberäkningar inte är tillräckligt utförliga.
Regionen är positivt inställd till förslaget att upphandla översättare på nationell
nivå. I yttrandet lyfts aspekten att regionen är tveksam till en samisk språklag
då det inte framgår vad det skulle innebära för skyldigheter för regionen, och
tveksamheten att utöka Sveriges åtaganden i språkstadgan då det skulle vara
svårt att uppfylla dem.
Förslag till beslut

Utskottet för funktionshinder och samverkan föreslår att HSN beslutar
Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omgående.

Beslut

Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omgående.

Beslutsunderlag
 Remiss av Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de
samiska språken
 Rapport Förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken
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Remissyttrande på Handlingsplan för bevarande av de nationella
minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska
HSN 33-2021

Sammanfattning

På regeringens uppdrag har Institutet för språk och folkminnen tagit fram ett
handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska,
jiddisch, meänkieli och romska. Region Västerbotten har erbjudits möjlighet att
lämna yttrande på remissen.
Handlingsplanen innehåller förslag inom flera olika områden, bland annat ökad
medvetenhet inom den offentliga sektorn, förslag för språkens revitalisering,
möjlighet att lära sig språken från förskolan till högskolenivå samt inom
kulturen som bär språket.
Förslag till yttrande har tagits fram. I förslaget välkomnar regionen förslaget
om nationell översättningstjänst då det är svårt att få tag på kvalificerade
översättningstjänster. Regionen bedömer att det är viktigt med nationella
språkcentrum, men ställer sig tvekande till regionala/kommunala
språkresurscentrum då förvaltningskommunerna är små och ekonomin
ansträngd för både kommuner och region. Vidare föreslås också att regionen
ställer sig positiv till att ansvaret för språkstödspaken flyttas till en statlig
myndighet under förutsättning att ungdomsföreningarna som tidigare tagit fram
paketen är positiva till förslaget. Vidare arbete med språkstödspaketen bör då
ske i samråd med ungdomsföreningarna.
Förslag till beslut

Utskottet för funktionshinder och samverkan föreslår att HSN beslutar
Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omgående.
Beslut

Yttrandet fastställs enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omgående.
Beslutsunderlag
 Remissyttrande på handlingsplan för bevarande av de nationella
minoritetsspråken finska, jiddish, meänkieli och romska
 Rapport Förslag till handlingsplan för bevarande av de nationella
minoritetsspråken
 Remiss av Institutet för språk och folkminnes förslag till handlingsprogram för
bevarande av de nationella minoritetsspråken
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 Handlingsplan för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddish,
meänkieli och romska
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Svar på rapporter från fullmäktiges beredningar för folkhälsa och
demokrati
HSN 217-2021

Sammanfattning
För verksamhetsåret 2020 fick Fullmäktiges beredningar genom Regionplanen
följande uppdrag:
”Genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i
samhället ta fram underlag om vad som kan göras för att främja barn och ungas
psykiska hälsa”
Beredningarnas rapporter beskriver arbetet med fullmäktiges uppdrag och de resultat
som framkommit. Nämnden har efter att ha tagit del av utredningarnas rapporter
upprättat ett svar där beredningarnas synpunkter bemöts. I svaret beskrivs de
verksamheter som bedrivs inom HSN område och som kopplar till beredningarnas
uppdrag. Sammanfattningsvis pågår redan ett stort antal aktiviteter och projekt inom
nämndens område för att främja barn och ungas psykiska hälsa.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att Regionfullmäktige beslutar
Sammanställt svar från nämndens område godkänns.
Paragrafen direktjusteras.
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar
Sammanställt svar från nämndens område godkänns.
Paragrafen direktjusteras.
Beslutsunderlag
 §25 Svar på rapporter från fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati
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Återrapport: Svar på rapporter från fullmäktiges beredningar för
folkhälsa och demokrati
HSN 310-2020

Sammanfattning
Fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati arbetar med uppdrag fastställda
i regionplanen. I uppdraget ingår även att öka kunskapen om medborgarnas behov av
åtgärder och insatser samt att verka för bättre kontakter mellan medborgare och
förtroendevalda.
De tre beredningarna fick för 2019 bland annat i uppdrag att ”Utifrån ett
medborgarperspektiv belysa hinder och goda exempel på övergångarna mellan
sjukhusvård och kommunal hemsjukvård”. Utifrån det har beredningarna i sina
rapporter listat ett antal behov från de dialoger de haft med medborgare,
verksamheter och föreningar i Västerbotten (se bilaga 1). Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade i maj 2020 att följa upp regionens insatser under hösten
2020 kopplat till de behov som beredningarna redovisat.
Under 2020 har regionen internt och tillsammans med kommunerna i länet fortsatt ett
förbättringsarbete med olika aktiviteter i syfte att utveckla rutiner, verktyg och samsyn
för en effektiv utskrivningsprocess.
Förslag till beslut

Informationen är delgiven och återrapporteringen är genomförd
Beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta:
Informationen är delgiven och återrapporteringen är genomförd
Beslutsunderlag
 HSN 310-2020 Uppföljning på på Fullmäktigeberedningarnas rapporter
2019_210224
 HSN 310 2020 Tjänsteskrivelse Återrapportering av fullmäktigeberedningarnas
rapporter 2019.
 §26 Återrapport: Svar på rapporter från fullmäktiges beredningar för folkhälsa
och demokrati
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Kris- och katastrofmedicinsk plan
HSN 179-2021

Sammanfattning
Plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap lägger grunden för regionens arbete
med krisberedskap och civilt försvar. Syftet med planen är att beskriva regionens krisoch katastrofmedicinska beredskapsorganisation med dess roller, ansvar och
uppgifter före, under och efter en särskild händelse eller samhällsstörning.
Region Västerbotten har att tillämpa gällande lagar, föreskrifter och andra krav inom
området så att den kris- och katastrofmedicinska beredskapen kan upprätthållas.
Detta regleras bland annat i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) samt i lag om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
(LEH, 2006:544). Denna plan gäller för mandatperioden 2018-2022 och omfattar hela
händelseskalan, både hanteringen av särskilda händelser samt extraordinära
händelser. Därmed svarar planen upp mot ovan nämnda lag och föreskrift.
Planen beslutas i regionstyrelsen (RS), men tillstyrks innan dess i hälso- och
sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden. Den har även förankrats i
hälso- och sjukvårdsledningen på tjänstepersonnivå. Planen har utarbetats av den
regionala och lokala beredskapsfunktionen i samråd med bland annat TiB-funktionen
(tjänsteperson i beredskap), KiB-funktionen (kommunikatör i beredskap) och
Ambulanssjukvården Västerbotten. De har involverats och delgett sina synpunkter
baserade på erfarenhet och expertis. Arbetet har fokuserat på att utforma planen så
att den föreslagna krisberedskapsorganisationen har förutsättningar att fungera för
hela regionen i ett långsiktigt perspektiv.
Den nuvarande planen har genomgått en omfattande revidering med anpassning till
nuvarande organisationsstruktur samt de lärdomar som hittills dragits i samband med
hanteringen av pandemin, till exempel vikten av uthållighet och redundans vid en
långdragen händelse. De huvudsakliga förändringarna sedan förra versionen är
följande:
- RS samt HSN:s och RUN:s ansvar avseende krisberedskap har förtydligats. Tidigare
har varken HSN eller RUN nämnts i planen. Vi har även förtydligat vissa roller på
tjänstepersonnivå inom RS, HSN och RUN utifrån att nämndernas ansvar tydliggjorts.
Det blir på så sätt en mer inkluderande plan med bättre förutsättningar för hela
regionens framtida arbete inom området. Behov av förändring har även framkommit
under pandemihanteringen där hälso- och sjukvårdsledningens roll i den regionala
särskilda sjukvårdsledningen upplevts otydlig. (Avsnitt 5.3.2)
- Vad som avses med linjeorganisation respektive särskild sjukvårdsledning och
skillnaden däremellan har förtydligats. Även detta för att ge bättre förutsättningar för
regionens framtida arbete inom området. Det är också en lärdom som dragits under
pandemihanteringen. Under en långdragen händelse måste ledningsförhållandena
vara tydliga. (Avsnitt 3.2)
- Stabsfunktionernas sammansättning och uppgifter i särskild sjukvårdsledning (SSL)
har justerats enligt nationellt koncept, exempelvis ändrat namn på chef i SSL från
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”chef” till ”sjukvårdsledare” för att bättre överensstämma med andra regioner,
Länsstyrelsen Västerbotten, Försvarsmakten m.fl. Detta i syfte att underlätta
samverkan mellan aktörer. (Avsnitt 6.3.3)
- Avsnittet om utvärdering har kompletterats med mål (avsnitt 7.1).
- En regional katastrofkommitté föreslås inrättas, i likhet med de katastrofkommittéer
som redan är etablerade på lokal nivå. Detta för en mer enhetlig
beredskapsorganisation som säkerställer tydliga beredningsprocesser på
tjänstepersonnivå. Även vilka verksamheter/funktioner som ska vara representerade i
katastrofkommittéerna tydliggörs. (Avsnitt 5.3.2)
- Ett avsnitt om försörjningsberedskap avseende medicinteknisk utrustning,
förbrukningsmaterial och läkemedel har lagts till. Detta för att tydliggöra vikten av en
god beredskap inom dessa områden utifrån ett kris- och katastrofmedicinskt
perspektiv. (Avsnitt 8.1)
- Ett avsnitt om sjukvården vid höjd beredskap och krig har lagts till (avsnitt 9).
- Nomenklatur samt nya arbetssätt och processer har uppdaterats i enlighet med de
förändringar som skett inom området på nationell nivå, främst via Socialstyrelsen och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
- Regionens uttryckta ambitioner utifrån ett HBTQ-perspektiv har beaktats genom ett
inkluderande språk.
- Innehåll i planen har kortats ned genom att mer detaljerade beskrivningar som hör till
andra dokument lyfts ut ur dokumentet och istället hänvisas till, så som andra planer,
rutiner eller åtgärdskort.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Förslag till reviderad plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap
2018-2022, för Region Västerbotten tillstyrks
Paragrafen direktjusteras.
Beslut

Förslag till reviderad plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap
2018-2022, för Region Västerbotten tillstyrks
Paragrafen direktjusteras.
Beslutsunderlag
 §27 Kris- och katastrofmedicinsk plan
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Höjning av avgift för övernattande partner på BB
HSN 184-2021

Sammanfattning

Under lång tid har avgiften för övernattande partner på länets BBavdelningar varit 100 kronor per dygn. Denna avgift har inte justerats
upp varför Västerbotten idag har en låg kostnad för partner. Utifrån en
jämförelse med andra regioner så föreslås därför en avgiftshöjning till
350 kronor per dygn. Detta är en nivå som många andra regioner har
beslutat om. I avgiften kommer som tidigare ingå bäddning, städ, tvätt,
övernattning, frukost samt kvällsfika.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår Regionfullmäktige att besluta
Höjning av avgift sker för övernattande partner på BB vid länets BBavdelningar från nuvarande 100 kr per dygn till 350 kr per dygn.
Paragrafen direktjusteras.
Beslut

Höjning av avgift sker för övernattande partner på BB vid länets BBavdelningar från nuvarande 100 kr per dygn till 350 kr per dygn.
Paragrafen direktjusteras.
Beslutsunderlag
 §28 Höjning av avgift för övernattande partner på BB
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Planeringsförutsättningar 2022-2025
HSN 290-2021

Sammanfattning

Under år 2020 beslutades om en ny planerings- och budgetprocess
inför år 2022. Hela processen ska startas med faktaunderlag som har
rubriken Planeringsförutsättningar som beskriver framtidens
förutsättningar för regionens verksamheter. Med dessa kommer ett antal
bilagor såsom investeringsplan och budgetramar för respektive nämnd.
Planeringsförutsättningarna ska användas för utformning av regionplan,
nämndernas- och verksamheternas planerings- och budgetprocess.
Hela dokumentet inklusive bilagor bifogas ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Planeringsförutsättningarna inklusive bilagor för perioden 2022 – 2025
antas.
Beslut

Planeringsförutsättningarna inklusive bilagor för perioden 2022 – 2025
antas.
Beslutsunderlag














§29 Planeringsförutsättningar 2022-2025
Bilaga 7.11 Tidigare års bokslut
Bilaga 7.10 Detaljbudget
Bilaga 7.9 Tillämpningsanvisningar för intern kontroll 2021
Bilaga 7.8 Uppföljningsplan 2021
Bilaga 7.7 Återkopplingsrapport för nämnd om regionstyrelsens PF
Bilaga 7.6 Investeringsplan 2022-2025 planeringsförutsättningar
Bilaga 7.5 Detaljberäkningar av budgetramar per nämnd
Bilaga 7.4 Kick off planeringsförutsättningar samt styrdialoger
Bilaga 7.3 Dialogmöten i centrala ledningsgruppen
Bilaga 7.2 Interna beredningsmöten med politik
Bilaga 7.1 Detaljerad tidplan
Planeringsförutsättningar 2022-2025
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Långsiktigt klimat- och miljömål i region västerbotten
HSN 310-2021

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att utifrån
klimatutredningen ta fram långsiktiga klimatmål för återrapportering.
Under hösten 2020 har en beredning skett tillsammans med flera
instanser inom regionen. Under beredningsfasen beslutade vi att inte
särskilja miljö och klimat utan försöka få ihop det som en helhet.
Analyser av målutfall och processbrister från det tidigare miljöpolitiska
programmet har genomförts i syfte att förbättra utfallet över tid. En av de
viktiga slutsatserna är att arbetet för miljö-klimatförbättringar behöver
integreras i regionens normal planerings och beslutsprocess.
En annan viktig åtgärd är att förstärka det systematiska miljöarbetet
genom ett förbättrat IT stöd för egenkontroll
Miljö och klimatstrategin har utgått från agenda 2030 och nationella
målsättningar. Regionplanen och miljöpolicy samt klimatutredningen av
regionens klimatpåverkan. Avgränsningen gäller Region Västerbottens
egen verksamhet och dess påverkan.
Förslaget på långsiktiga, mätbara och tidsatta inriktningsmål för region
Västerbottens klimatstrategi består av två inriktningsmål enligt följande:
1 Vi ska minska vår klimatpåverkan för att uppnå en fossilfri och
klimatneutral verksamhet.
De tidsatta klimat målen är :
1.1 Region Västerbottens verksamhet ska vara klimatneutral 2045
1.2 Region Västerbottens markbundna transporter ska vara fossilfria
2030
2 Vår verksamhet ska vara anpassad till ett förändrat klimat
Därefter lägger vi till två målområden för miljö, hälsosam och giftfri miljö
och hållbar resursanvändning med efterföljande inriktningsmål
3 Vi ska minska användning av miljö- och hälsofarliga ämnen och
riskerna med dessa
4 Vi ska minska utsläpp och kassation av läkemedel
5 Vi ska gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid inköp och
utvecklande av regionens fastigheter
6 Vi ska vara energieffektiva
7 Vi ska minska och agera cirkulärt vid användningen av material och
naturresurser
Genom att vi antar miljö och klimat målen, integrerar miljö-klimat
arbetet i regionens planerings och uppföljningsprocess samt förstärker
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egenkontrollen skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt miljö och klimat
arbete som följer de nationella riktlinjerna, Detaljer och skrivelsen
återfinns i bilaga 1
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Hälso och sjukvårdsnämnden har tagit del av förslaget till klimat och
miljöstrategi och dess innehåll. Riktningen och dess struktur inför fortsatt
beredning i regionstyrelsen godkänns.
Paragrafen direktjusteras.
Förslag till beslut på sammanträdet
Betty-Ann Nilsson (KD), med stöd av Elmer Eriksson (M), Peter Nilsson
(M), Maria Lundqvist-Brömster (L) och Lars Bäckström (C) yrkar bifall till
upprättat förslag till beslut samt följande tilläggsyrkande:
- Att förslagen i åtgärdsprogrammet även ska vägas mot om de
kostnadsmässigt är rimliga att
genomföra i enlighet med miljöbalkens rimlighetsavvägning.
- Att i första hand ska närproducerade livsmedel upphandlas.
Följande motivering ges: "Ur tjänsteskrivelsen i ärendet kan vi läsa några
av de föreslagna åtgärder som kan leda till behov av insatser i Hälsooch Sjukvårdsnämndens verksamheter.
Genom att arbeta med miljö- och klimatfrågan påverkas alltså även
människors hälsa positivt. Vi konstaterar att vissa av de i miljö- och
klimatstrategin föreslagna åtgärder kan komma att innebära ökade
kostnader. Med tanke på det sistnämnda i ovanstående skrivning är det
viktigt att vårt miljöarbete sker på ett effektivt sätt och även med omsorg
om skattemedel. Livsmedel som upphandlas till patient och
personalmatsalar ska i första hand vara närproducerade."
Hans Brettschneider (MP) och Kjell Bäckman (V) yrkar avslag till BettyAnn Nilssons (KD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Anna-Lena Danielsson (S) frågar om nämnden kan
godkänna upprättat förslag till beslut och finner att detta bifalls.
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Därefter frågar ordförande Anna-Lena Danielsson (S) om nämnden
avslår eller bifaller Betty-Ann Nilssons (KD) tilläggsyrkande och finner att
tilläggsyrkandet avslås.
Beslut

Hälso och sjukvårdsnämnden har tagit del av förslaget till klimat och
miljöstrategi och dess innehåll. Riktningen och dess struktur inför fortsatt
beredning i regionstyrelsen godkänns.
Paragrafen direktjusteras.
Reservation
Lars Bäckström (C), Betty-Ann Nilsson (KD), Elmer Eriksson(M), Peter
Nilsson (M) och Maria Lundqvist-Brömster (L) reserverar sig till förmån
för Betty-Ann Nilssons (KD) förslag.
Betty-Ann Nilsson (KD) har inkommit med en skriftlig reservation enligt
nedan:
"Vi reserverar oss mot HSN:s beslut kring miljö- och klimatstrategin, till
förmån för eget förslag.
Grunder
Ur tjänsteskrivelsen i ärendet kan vi läsanågra av de föreslagna åtgärder
som kan leda till behov av insatser i hälso- och sjukvårdsnämndens
verksamheter.
Genom att arbeta med miljö- och klimatfrågan påverkas alltså även
människors hälsa positivt. Vi konstaterar att vissa av de i miljö- och
klimatstrategin föreslagna åtgärderna kan komma att innebära ökade
kostnader. Med tanke på det sistnämnda i ovanstående skrivning är det
viktigt att vårt miljöarbete sker på ett effektivt sätt och även med omsorg
om skattemedel.
Kristdemokraterna anser att livsmedel som upphandlas till patient och
personalmatsalar i första hand ska vara närproducerade, samt att
förslagen i åtgärdsprogrammet ska vägas mot om de kostnadsmässigt är
rimliga att genomföra i enlighet med miljöbalkens rimlighetsavvägning.
Vi anser det orimligt att ta högre kostnad än vad förstörelsen åsamkat.
Vi reserverar oss mot Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut kring miljöoch klimatstrategin, till förmån för eget förslag.
Betty-Ann Nilsson
Ledamot HSN (KD)"
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Region Västerbotten, Patientsäkerhetsberättelse 2020
HSN 295-2021

Sammanfattning

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en
patient-säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att
öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet
med att för-bättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går
att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla
och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS
2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den
kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje
år. Region Västerbotten har enligt patientsäkerhetslagen (SFS
2010:659) upprättat en patientsäkerhetsberättelse för verksamhetsåret
2020.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Informationen är delgiven.
Beslut

Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Region Västerbotten, Patientsäkerhetsberättelse 2020
 HSN 295 2021 Tjänsteskrivelse Patientsäkerhetsberättelse 2020
 210318 HSN Patientsäkerhetsberättelse
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Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Anmälan av utskottsprotokoll
Arbetsutskottets protokoll från 2021-03-04
Utskottet för primärvård och tandvård. Protokoll från 2021-02-26
Utskottet för funktionshinder och samverkan. Protokoll från 2021-03-03
Beslut fattade av hälso-och sjukvårdsdirektören
Hälso och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av
delegation. Förteckning.
Beslut fattade på vidaredelegation
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från hälso- och
sjukvårdsdirektören. Förteckning.
Beslut fattade av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Yttrande på remiss, Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring. HSN
224:2
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Delegationsbesluten är anmälda och informationen är delgiven
Beslut

Delegationsbesluten är anmälda och informationen är delgiven
Beslutsunderlag
 210318 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av
delegation. Förteckning
 210318 Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från hälso- och
sjukvårdsdirektören. Förteckning
 Utskott för funktionshinder och samverkan. Protokoll §§ 10-18
 Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård, protokoll §
8-14
 Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott. Protokoll §§ 19-31
 Yttrande på remiss, Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring
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Handlingar för kännedom

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Handlingarna är delgivna.
Beslut

Handlingarna är delgivna.
Beslutsunderlag










Revisionsplan för år 2021
Ärendesammanställning 2020
Patientnämnden, Tendenser T3 2020
Patientnämnden, Sammanställning av covid-19-ärenden 2020
Patientnämnden, Påminnelser T3 2020
Granskningsrapport Styrning och kontroll över HR-stödet till chefer
Missiv Fördelning av ansvar behöver tydliggöras
Granskning av ansvar och befogenheter år 2020
Granskning av ansvar och befogenheter år 2020
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Tilldelningsbeslut: Språktolktjänst till Hälso- och
sjukvårdsnämnden
HSN 739-2020

Sammanfattning

Upphandlingen avser förmedling av tolkar för språktolkning genom
telefon-, video- och kontakttolkning till regionens verksamheter och
leverantörer som ingår i Region Västerbottens valfrihetssystem.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Förslag till leverantör fastställs enligt upprättat förslag i bilaga
Upphandlingsrapport.
Paragrafen direktjusteras.
Beslut

Till leverantör av Språktolktjänst utses:
Språkservice Sverige AB, 556629-1513
Stockholms Tolkförmedling Aktiebolag, 556482-8654
Paragrafen direktjusteras.
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Starta upphandling av Färgningsutrustning, förbrukningsmaterial
till Laboratoriemedicin
HSN 365-2021

Sammanfattning

Till utrustningar för cancerdiagnostik på klinisk Patologi på
Laboratoriemedicin behövs systembundet förbrukningsmaterial för att
kunna färga inkomna prover som sedan ska användas för
diagnostisering. Utan dessa förbrukningsmaterial kan ingen diagnostik
utföras inom histopatologi och immunhistokemi. Tidigare avtal har nu
löpt ut och ett nytt behöver tecknas. Det nya ramavtalets totala
maximala giltighetstid är fyra (4) år där dagens kostnad för
förbrukningsmaterial uppgår till ca 6 miljoner kronor per år. Ramavtalets
totala kontraktsvärde blir då ca 24 miljoner kronor.
Godkänt fastställande av upphandlingsdokumentation krävs för
genomförandet av ny upphandling och skapande av nytt giltigt ramavtal
för systembundet förbrukningsmaterial till färgning av patientprover vid
cancerdiagnostik.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Upprättat förslag till upphandlingsdokument fastställs. Upphandlingen får
inledas.
Paragrafen direktjusteras.
Beslut

Upprättat förslag till upphandlingsdokument fastställs. Upphandlingen får
inledas.
Paragrafen direktjusteras.
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Sammanträdesdatum
2021-03-18

Månadsrapport februari 2021
HSN 349-2021

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse
efter februari månad 2021 som uppgår till 62 miljoner kronor och en
nettokostnadsökning på 4,5 procent. Under perioden har intäkterna varit
högre än föregående år med 1,3 procent medan kostnaderna ökat med
3,3 procent.
Intäkterna samlat redovisar ett underskott mot budget för perioden på 7
miljoner kronor. Patient intäkter och tandvårdsintäkter redovisar liksom
under 2020 stora underskott. Underskotten vägs till viss del upp av
övriga intäkter där primärvården erhållit kompensationen från staten
avseende provtagning och tester för covidpandemin.
Kostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på totalt 55 miljoner
kronor och en kostnadsutveckling på 3,3 procent. Störst avvikelse
återfinns inom personalkostnader där underskottet mot budget uppgår till
59 miljoner kronor och kostnadsutvecklingen är 4,4 procent.
Kostnaderna för övriga personalkostnader och för utomlänsvård har varit
låga. Under 2021 har ingen ersättning för pandemins merkostnader
bokförts.
Verksamheten har fortsatt liksom under 2020 i allt väsentligt präglats av
den pågående Covid-19 pandemin och i mars 2021 är pandemin på intet
sätt över.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Ekonomisk rapport per februari 2021 godkänns.
Beslut

Ekonomisk rapport per februari 2021 godkänns.

Beslutsunderlag
 HSN 2021-03-18 månadsrapport februari
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Sammanträdesdatum
2021-03-18

Initiativärende från Elmer Eriksson (M) och Åsa Ågren Wikström
(M) - Budget och budgetuppföljning
HSN 379-2021

Sammanfattning

Ärende initierat av Elmer Eriksson (M).
Förslag till beslut

Förslag till beslut på sammanträdet:
Ordförande Anna-Lena Danielsson (S) frågar om nämnden kan avslå
eller bifalla initiativärendet och finner att ärendet avslås.

Beslut

Ärendet avslås.
Reservation
Betty-Ann Nilsson (KD), Peter Nilsson (M) och Elmer Eriksson (M)
reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
 Initiativärende från Petter J Nilsson och Elmer Eriksson (M) - Budget och
budgetuppföljning
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