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Justering

Lars Bäckström (C) utses att tillsammans med Anna-Lena Danielsson (S) justera
protokollet. Justeringen sker digital den 15 september.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Lars Bäckström (C) utses att tillsammans med Anna-Lena Danielsson (S) justera
protokollet. Justeringen sker digital den 15 september.
Beslut
Lars Bäckström (C) utses att tillsammans med Anna-Lena Danielsson (S) justera
protokollet. Justeringen sker digital den 15 september.
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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.
Beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
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Informationer
HSN 10-2021

Sammanfattning
Månadsrapport för Hälso- och sjukvårdsnämnden per juli
Harriet Boström, controller, informerar nämnden om ekonomiskt resultat per juli
månad. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för juli
månad på 9 miljoner kronor vilket innebär en ackumulerad negativ avvikelse på 152
miljoner kronor och en nettokostnadsökning på 0,3 procent. Under perioden har
intäkterna varit 11 procent högre än föregående år medan kostnaderna ökat med 4,4
procent. Både kostnader och intäkter påverkas av den pågående pandemin och
påverkar jämförelser mot tidigare år.
Månadens positiva budgetavvikelse påverkas främst av låga produktionskostnader
och låga kostnader för utomlänsvård. Följsamheten till omställningsplanen beräknas
uppgå till 69 procents effekt.
Hälso- och sjukvårdens verksamheter har under året präglats av den pågående covid19 pandemin. Det har inneburit ett svårhanterligt läge med stora ansträngningar att
hantera covid-19-relaterade vårdtillfällen, omställning med prioriteringar, smittspårning
och vaccinationer. Som tidigare beskrivits har det också inneburit att planerade projekt
och utvecklingsarbeten har satts på paus.
Ärendet återkommer i § 108
Barn och ungdomspsykiatri (BUP) i Västerbotten
Kerstin Eliasson, verksamhetschef, informerar nämnden rörande hittills uppnådda
resultat av det pågående arbetet med ökad tillgänglighet och kortare väntetider till
barn och ungdomspsykiatrin. Under 2020 ökade inflöde av remisser kraftigt till BUP
vilket har haft påverkan på väntetiden för de som blivit remitterade. Från mars månad
2021 noteras dock en minskning av andelen nya remisser. Den vanligaste orsaken till
en remiss till specialistpsykiatrin är utredningsfrågor för neuropsykiatriska diagnoser.
Det är främst barn och unga inom denna grupp som har drabbats av långa väntetider.
För sökande med remiss för andra tillstånd finns ingen, eller ringa väntetider till BUP.
Ett aktivt arbete initierades under föregående år med att, på olika sätt, förbättra
situationen och med målsättning att öka tillgängligheten. En del i det arbetet är
öppnandet av ”Kontakatcenter barn och unga” som öppnade i april 2021 och fungerar
som en sluss in för vårdsökande barn och unga. Kontaktcenter arbetar med triagering
för att lotsa vårdsökande rätt och för att förenkla kontakten mellan verksamhet och
patient. Kontaktcenter har sedan öppnandet i april gjort 544 bedömningar, av dessa
har 233 lotsas till BUP, vilket är ett högre än förväntat behov av specialistvård. Under
perioden den 1 april, 2021 till den 1 september, 2021 har en kraftig minskning av
andelen väntande i kö för ett första besök vid BUP skett.
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De bakomliggande orsakerna till att andelen sökande för utredning är så stor i
Västerbotten jämfört med andra regioner behöver redas ut och analyseras för att
kunna besvaras. För detta behövs mer samhällsövergripande analyser.
Uppföljning av sommarperioden
Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa informerar om att resultaten från den
uppföljning av vårdens verksamhet under sommarperiod som genomförts
sammanställs nu till en rapport som anmäls och avrapporteras vid kommande nämnd.
Medarbetarundersökning
Vidare pågår just nu en medarbetarundersökning (MU) bland samtliga
regionanställda. Resultat av undersökningen som genomförts digitalt i enkätform
väntas i början på oktober. Därefter inleds arbete med att utvärdera och analysera
resultat och upprätta handlingsplaner utifrån dessa för respektive arbetsplats.
Systemstöd för verksamhetsplanering
Region Västerbotten inför ett digitalt stödsystem för verksamhetsplanering och
uppföljning - Stratsys. Syftet är att underlätta att skapa en verksamhetsplan, sätta upp
mål och följa upp verksamhet utifrån målen på ett systematiskt, enkelt och gemensamt
sätt. Något digitalt systemstöd har inte tidigare funnits i regionen.
Förlossningsvården
Aktivt arbete pågår vecka för vecka med att bemanna förlossningen i länet med hjälp
av olika lösningar sås om inhyrd personal och omflyttning mellan orter av förlösande
barnmorskor. En externpartner har uppdragits att utreda och följa upp hanteringen av
situationen som uppstod vid förlossningen i Lyckseles i somras.
Tillgänglighet, riktade insatser och utvecklingsprojekt
Flera aktiviteter pågår inom hälso- och sjukvården för att öka tillgängligheten till
vården. Olika åtgärder vidtas bland annat med hjälp av särskilda medel, i syfte att
reducera den uppskjutna vården och ett projekt med digital ingång via en app till
primärvården.
Umeå Universitet har lyft frågan om brist på VFU-platser för utbildningarna. Idag råder
en förändrad situation jämfört med tidigare inom slutenvården där patienter vårdas allt
kortare tid som inlagda på sjukhus. För att säkerställa en god verksamhetsförlagt
utbildning krävs både tillgång till handledare och patienter att lära av. VFU- delen i
utbildningarna behöver också anpassa till hur vården bedrivs idag med digitala
lösningar och med färre patienter i slutenvården som är inlagda under kortare tid
jämfört med tidigare.
Följsamhet till omställningsplan
Det långsiktiga arbetet med att reducera kostnader och nå en ekonomi i balans
fortsätter. Tillsammans med Regiondirektören och ledningsgruppen pågår arbetet med
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att upprätta en gemensam struktur för omställningsarbetet inom hela regionen och
samtliga förvaltningar. Syftet att skapa stabilitet över tid.
Camilla Andersson, Områdeschef norra sjukvårdsregionen och Jens Tjärnström,
Skellefteå kommun informerar nämnden om den scenarioanalys som Skellefteå
kommun genomfört rörande befolkningstillväxt fram till 2030. Tre olika scenarios
presenteras - hög, mellan och låg och vilka effekter olika scenarios har för samhället
runt omkring och i Skellefteå avseende samhällsservice, så som kollektivtrafik och
vård men även behovet av bostäder och arbetskraft.
Redan idag finns kompetensförsörjningsbrist inom vården. Skellefteå
sjukvårdsområde behöver hjälp med strategisk planering för långsiktig rekrytering och
för att delta i de olika nätverk som ordnas av kommunen och andra aktörer inför den
stora förväntade befolkningsökningen. Befintliga chefer räcker inte till att delta i det
arbetet.
Presentation av ny ekonomidirektör
Peter Rönnholm presenterar sig för nämnden. I augusti tillträdde han som
ekonomidirektör för region Västerbotten och kommer närmast från uppdrag i region
Jämtland Härjedalen.
Information från utskotten
Jonas Karlberg, ordförande för utskottet för primärvård och tandvård om UPT.
Informerar nämnden om pågående ärende kring införandet av LOV inom tandvården
och beställning av primärvården. Hälsovalet ändras till vissa delar. Förtydliganden om
krav på fast läkarkontakt och på tillgänglighet, skrivs in vidare lyfts förebyggande
arbetet fram i uppdraget till hälsocentralerna.
Kennet Andersson, ordförande utskottet för funktionshinder och samverkan informerar
nämnden om aktuella ärenden och aktiviteter som behandlas inom utskottet. Utskottet
har resonerat och funderat kring de riktade uppdragen i verksamhetsplanen. En
tematisk förmiddag med fokus på barn och ungas delaktighet och tillgänglighet till sin
egen vård har nyligen genomförts med medverkande från samtliga verksamheter inom
barnsjuk- och hälsovården, samt presentation av aktuell remiss rörande
barnhälsovård, -Börja med Barnen SOU 2021:34, som nämnden kommer beredas
möjlighet att yttra sig över.
Regionvårdsrapport
Elisabeth Karlsson, informerar nämnden om den regionvårdsrapport som
sammanställts. Sammanfattningsvis utför norra regionen väldigt mycket bra sjukvård
vilket redovisas i rapporten. Trots pågående pandemi håller norra Sverige
besöksgarantin och har hög tillgänglighet. Av rapporten framgår hur arbete mot
Socialstyrelsens nationella mål rörande den högspecialiserade vården utfallit i norra
regionen.
Ärendet återkommer i § 110.
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Sortimentsprocessen inom Västerbotten
Eva Enarsson, enhetschef, informerar om förslag till beslut om en länsgemensam
sortimentsprocess för hjälpmedel. Förslaget är förankrat inom samrådet Vård och
omsorg.
Ärendet återkommer i § 116.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag





Aktuellt HSF sept 21 HSD info
Barn-och ungdomspsykiatri Västerbotten 210908
Ramboll - Scenarioanalys för Skellefteå kommun, april 2021
Scenarioanalys HSN (1)
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Månadsrapport per juli 2021
HSN 349-2021

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar en positiv budgetavvikelse för juli månad
på 9 miljoner kronor vilket innebär en ackumulerad negativ avvikelse på 152 miljoner
kronor och en nettokostnadsökning på 0,3 procent. Under perioden har intäkterna varit
11 procent högre än föregående år medan kostnaderna ökat med 4,4 procent. Både
kostnader och intäkter påverkas av den pågående pandemin och påverkar jämförelser
mot tidigare år
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Informationen är delgiven. Månadsrapport per juli 2021 godkänns.
Beslut
Informationen är delgiven. Månadsrapport per juli 2021 godkänns.
Beslutsunderlag
 §76 Månadsrapport per juli 2021
 HSN 2021-09-09 ekonomi
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Tilldelningsbeslut. Dental utrustning till Tandvård
HSN 609-2021

Sammanfattning
Upphandlingen omfattar ramavtal för dentalutrustning till Region Västerbotten.
Upphandlingen har genomförts genom öppet förfarande.
Upphandlingen har annonserats i elektronisk databas i TED/EUT, på e-Avrop och på
regionens hemsida.
Prövning av anbud har skett i enlighet med upphandlingsdokumenten.
Kvalificering har skett genom kontroll av uppfyllelse av ställda krav på leverantör.
Utvärdering av kvalificerade anbud har skett enligt grunden pris.
Inkomna anbud samt resultat av prövning av anbud framgår av bilaga
Utvärderingsprotokoll.
Föreslagen leverantör har lämnat det anbud som uppfyller utvärderingsgrunden på
bäst sätt.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Till leverantör av dentalutrustning produktgrupp 1. Komplett dentalutrustning
behandlingsstol- unit, operationslampa föreslås:
KaVo Scandinavia Aktiebolag 556160-4140
Plandent AB 556347-1076
TS Dental Sales Aktiebolag 556218-8358
Till leverantör av dentalutrustning produktgrupp 2. Komplett röntgenutrustning med
intraoral detektor föreslås:
KaVo Scandinavia Aktiebolag 556160-4140
Plandent AB 556347-1076
TS Dental Sales Aktiebolag 556218-8358
Till leverantör av dentalutrustning produktgrupp 3. Turbinvinkelstycken, hand- och
vinkelstycken och profylaxvinkelstycken föreslås:
DAB Dental Aktiebolag 556005-0048
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KaVo Scandinavia Aktiebolag 556160-4140
Plandent AB 556347-1076
TS Dental Sales Aktiebolag 556218-8358
Till leverantör av dentalutrustning produktgrupp 4. Smörj och desinfektionsutrustning
föreslås:
DAB Dental Aktiebolag 556005-0048
Plandent AB 556347-1076
Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Regionvårdsrapport 2020
HSN 692-2021

Sammanfattning
Rapporten är den nionde i ordningen för uppföljning av regionvården vid NUS. I
rapporten redovisas kvaliteten av regionvården vid NUS i nationell jämförelse inom de
kliniker som har störst omfattning av regionvård. Uppgifter om patientvolymer och
kostnader för regionvården presenteras på övergripande nivå. Rapporten redogör
också för hur Region Västerbotten arbetar för att uppnå målen i God vård.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Rapporten är delgiven och avges till NRF och andra intressenter i upprättad form.
Beslut
Rapporten är delgiven och avges till NRF och andra intressenter i upprättad form.
Beslutsunderlag
 §77 Regionvårdsrapport 2020
 HSN 692 2021 Tjänsteskrivelse Regionvårdsrapport 2020
 Regionvårdsrapport 2020
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Yttrande över revisionsrapport nr 4-2020 Granskning av
ärendeberedningen 2020
HSN 154-2021

Sammanfattning
Revisionen har granskat ärendeberedningen 2020 och lämnat följande
rekommendationer till Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. Dokumenten bör
tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av
regionfullmäktiges ärenden ska gå till.
Säkerställ att förvaltningschefen är aktiv och stärker sin kontroll över
ärendeberedningen. Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden som
berör nämnden samt beredningsprocessen för nämnden.
Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och beslutsunderlagen.
Utvärderingen bör även innefatta delegations- och vidaredelegationsbeslut.
Ett yttrande har upprättats som svar på revisionsrapporten.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
 §78 Yttrande över revisionsrapport nr 4-2020 Granskning av
ärendeberedningen 2020
 Missiv Granskning av ärendeberedning 2020
 Rapport Granskning av ärendeberedning år 2020
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Yttrande över revisionsrapport nr 9-2020 Granskning av styrning
och kontroll över HR stödet till chefer
HSN 298-2021

Sammanfattning
Revisorerna har inkommit med granskningsrapport om styrning och kontroll över HRstöd till chefer. Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna följande
rekommendationer till regionstyrelsen:






Förtydliga hur regionstyrelsens centrala HR-stab ska fungera i förhållande till
övriga nämnders förvaltningar.
Tydliggör hur styrning av det centrala HR-stödet ska gå till när det gäller
stödets inriktning och omfattning. Säkerställ exempelvis att det finns beslutade
principer och kriterier för hur fördelningen av HR-partners till chefer ska gå till
Säkerställ en kontinuerlig uppföljning av att HR-stödet till cheferna fungerar
ändamålsenligt.
Säkerställ en tydligare berednings- och beslutsprocess för styrande dokument
inom HR-området som berör flera nämnders verksamheter.
Säkerställ att uppdrag för HR-strateg, HR-partners med flera som arbetar som
stöd till chefer i hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning är beslutade och
dokumenterade.

Förslag till svar har upprättats som svarar på de rekommendationer revisionen
lämnat.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Yttrandet avges enligt upprättat förslag
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrandet avges enligt upprättat förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutsunderlag
 §79 Yttrande över revisionsrapport nr 9-2020 Granskning av styrning och
kontroll över HR stödet till chefer
 Tjänsteskrivelse Yttrande över granskningsrapport HR-stödet till chefer
 Granskningsrapport Styrning och kontroll över HR-stödet till chefer
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Yttrande över revisionsrapport nr 10-2020 Krisberedskap –
Granskning av regionens arbete att förebygga, motstå och
hantera en kris
HSN 299-2021

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten har tagit del av revisionens
granskningsrapport Krisberedskap – en granskning av regionens arbete att förebygga,
motstå och hantera en kris (REV 8-2020).
Under 2020/2021 genomförde Region Västerbottens revisionskontor en granskning av
regionens krisberedskap samt den särskilda sjukvårdsledningens hantering av den
pågående coronapandemin. Granskningen syftade till att ge revisorerna underlag för
att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med krisberedskap inom sina
ansvarsområden. Revisionens slutsatser visar på brister i regionstyrelsens samt
hälso- och sjukvårdsnämndens förberedande arbete med krisberedskap.

Yttrandet för hälso- och sjukvårdsnämndens räkning har hanterats av den regionala
beredskapsfunktionen samt samordnats med regionstyrelsens yttrande. Förankring
har skett i Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp (HSLG) för nämndens förvaltning
samt i Centrala ledningsgruppen (CLG).
I det förslag till yttrande, som biläggs denna tjänsteskrivelse, tillstyrks en stor del av de
brister som iakttagits i revisionens granskning. Granskningen är noggrann genomförd
och innehåller värdefulla lärdomar som tillsammans med andra utvärderingar och
underlag kommer att bidra till förbättringar inom det kris- och katastrofmedicinska
beredskapsområdet. En del av de identifierade bristerna som uppmärksammas i
revisionsrapporten har det funnits en medvetenhet om sedan tidigare och därför har
olika åtgärder redan genomförts och initierats, exempelvis i samband med att ny plan
för kris- och katastrofmedicinsk beredskap fastställts.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Yttrandet avges enligt förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrandet avges enligt förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Expedieras till
Revisionskontoret, stabsdirektör Ledningsstaben, enhetschef Juridik och säkerhet,
regional beredskapsfunktion
Beslutsunderlag
 §80 Yttrande över revisionsrapport nr 10-2020 Krisberedskap – Granskning av
regionens arbete att förebygga, motstå och hantera en kris
 Granskning av regionens krisberedskap och krisledning

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 114

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Yttrande över revisionsrapport nr 15-2020 Granskning av 1177
HSN 447-2021

Sammanfattning
Revisorerna har inkommit med granskningsrapport om 1177 och lämnat ett antal
rekommendationer till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Mot bakgrund av genomförd granskning har revisorerna lämnat följande
rekommendationer:
Besluta om direktiv, mål, uppdrag och strategier för verksamheternas arbete med
1177 Vårdguiden
Följ upp och utvärdera verksamheternas arbete med 1177 samt måluppfyllelse
Säkerställ att det under 2021 tas fram en miniminivå gällande vilket utbud av 1177:s etjänster som enskilda hälsocentraler och mottagningar ska erbjuda
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit fram svar utifrån revisionens
rekommendationer.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
Yttrande avges enligt upprättat förslag
Beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag





§81 Yttrande över revisionsrapport nr 15-2020 Granskning av 1177
Yttrande över revisionsrapport: Granskning av 1177
Yttrande över revisionens rapport: Granskning av 1177
Den politiska styrningen av 1177 behöver utvecklas, granskningsrapport

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 115

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Revidering av det nationella systemet för tandläkares
specialiseringstjänstgöring
HSN 778-2021

Sammanfattning
Regionerna har ansvar för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring inklusive dess
finansiering. Systemet har reviderats under årens lopp, senast 2004 och nu behöver
det ske igen. Revideringen syftar till att uppdatera systemet till dagens kontext så att
det dels är i linje med nya föreskrifter på området, dels möjliggör att regionerna får
större utväxling av sin finansiering av systemet. Genom ett antal justeringar kan
systemet anpassas till dagens situation. Dessa är följande:





Varje region föreslås inrätta NSATS-tjänster motsvarande sin egen
finansiering i systemet, med nationellt sökbara tjänster med placeringsort i
den egna regionen
De nuvarande gränsdragningarna för regional samverkan runt STutbildningen (RSATS-områden) justeras för att samarbetena i största möjliga
mån skall följa hälso- och sjukvårdens samverkansregioner.
Tolv nationella ST-platser i orofacial medicin[1] som finansierats gemensamt
via interimistiskt ställningstagande av regiondirektörerna permanentas.
Den nationella samordningsgruppen för tandläkarnas
specialiseringstjänstgöring, NSATS, föreslås ansvara för att
genomförandeplan, övergångsregler och övriga rutiner och stöd för
verkställande av de föreslagna förändringarna tas fram.

Det reviderade systemet föreslås träda i kraft senast den 1 januari 2023

[1] Orofacial medicin eller medicinsk tandvård är den specialitet inom tandvården som
behandlar patienter där den medicinska diagnosen kräver särskild medicinsk
kompetens. Exempelvis vuxna patienter med komplicerade medicinska tillstånd eller
någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.
Förslag till beslut
Utskottet för primärvård och tandvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att
besluta
Region Västerbotten godkänner det reviderade systemet för tandläkares
specialiseringstjänstgöring i enlighet med förslag från SKR 18 juni 2021

Beslut
Region Västerbotten godkänner det reviderade systemet för tandläkares
specialiseringstjänstgöring i enlighet med förslag från SKR 18 juni 2021.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Beslutsunderlag
 §44 Revidering av det nationella systemet för tandläkares
specialiseringstjänstgöring
 Revidering av det nationella systemet för tandläkares
specialiseringstjänstgöring
 Meddelande från styrelsen - Revidering av det nationella systemet för
tandläkares specialisttjänstgöring. Beslut

Utdragsbestyrkande
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 116

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Sortimentsprocessen för hjälpmedel
HSN 615-2021

Sammanfattning
På uppdrag av Samråd vård och omsorg, har det skickats en rekommendation till
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten angående definition av
begreppet ”Hjälpmedelssortiment”, beslut om processen för sortimentet och
individuella avsteg från sortimentet, samt beslut om fortsatt arbete med riktlinjer för
processen.
Förslag till beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkan föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
Definition av sortimentsbegreppet fastställs enligt följande: Hjälpmedelssortiment är
produkter som förskrivare kan förskriva och beställa från Hjälpmedel Västerbotten
själva, eller efter konsultation av hjälpmedelskonsulent, utan att beslut behöver tas av
annan funktion.
Struktur för beslut om sortiment och individuella avsteg från sortimentet fastställs
enligt ovanstående förslag.
Hjälpmedel Västerbotten uppdras att ta fram riktlinjer för processen för utvärderat
sortiment samt individuella avsteg från sortimentet. Arbetet med riktlinjerna ska ske i
samråd med Hjälpmedelsrådet och inte vara kostnadsdrivande.
Beslut
Definition av sortimentsbegreppet fastställs enligt följande: Hjälpmedelssortiment är
produkter som förskrivare kan förskriva och beställa från Hjälpmedel Västerbotten
själva, eller efter konsultation av hjälpmedelskonsulent, utan att beslut behöver tas av
annan funktion.
Struktur för beslut om sortiment och individuella avsteg från sortimentet fastställs
enligt ovanstående förslag.
Hjälpmedel Västerbotten uppdras att ta fram riktlinjer för processen för utvärderat
sortiment samt individuella avsteg från sortimentet. Arbetet med riktlinjerna ska ske i
samråd med Hjälpmedelsrådet och inte vara kostnadsdrivande.
Expedieras till
Katarina Lindahl, Britta Edström, regionala samverkanskoordinatorer.
Beslutsunderlag
 Rekommendation till beslut gällande sortimentsprocess för hjälpmedel

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

 §48 Sortimentsprocessen för hjälpmedel
 Sortimentsprocessen för hjälpmedel

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2021-09-09
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 117

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider 2022
HSN 880-2021

Sammanfattning
Plan för sammanträdestider ska upprättas årligen. Förslag till sammanträdestider för
verksamhetsåret 2022 har upprättats och ska fastställas av hälso- och
sjukvårdsnämnden. Sammanträdesplaneringen utgår från regionfullmäktiges
sammanträdestider vilka fastställs i regionfullmäktige. Förslag
till sammanträdesdatum för hälso- och sjukvårdsnämnden respektive arbetsutskottet
för verksamhetsåret 2022 har upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta:
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder under 2022 enligt följande:
13 januari
16 februari
29 mars
12 april
24 maj
28 juni
22 september
26 oktober
1 december
20 december
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder under 2022 enligt följande:
13 januari
16 februari
29 mars
12 april
24 maj
28 juni
22 september
26 oktober
1 december
20 december
Beslutsunderlag
 §84 Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider 2022
 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Sammanträdestider 2022

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2021-09-09
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 118

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Initiativärende från Nicklas Sandström, Elmer Eriksson, Åsa
Ågren Wikström (M) - Stärkt samarbete med Österbotten och
Vasa sjukvårdsdistrikt
HSN 924-2021

Sammanfattning
Initiativärende anmäls till hälso- och sjukvårdsnämnden av Elmer Eriksson (M) med
flera.
Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämndens beslut
Beslut
Förslaget i initiativärendet bifalles.
Beslutsunderlag
 Initiativärende från Nicklas Sandström, Elmer Eriksson, Åsa Ågren Wikström
(M) - Stärkt samarbete med Österbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
Anmälan av utskottsprotokoll
Arbetsutskottets protokoll från 2021-08-25
Utskottet för primärvård och tandvård. Protokoll från 2021-08-19
Utskottet för funktionshinder och samverkan. Protokoll från 2021-08-24
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.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Delegationsbesluten är delgivna
Beslut
Delegationsbesluten är delgivna
Beslutsunderlag
 Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott. Protokoll § 73-85
 Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för primärvård och tandvård, protokoll §
39-45
 Utskott för funktionshinder och samverkan. Protokoll § 42-49
 210909 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av
delegation. Förteckning
 210909 Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från hälso- och
sjukvårdsdirektören. Förteckning

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Sammanträdesdatum
2021-09-09

Handlingar för kännedom

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Handlingarna är delgivna.
Beslut
Handlingarna är delgivna.
Beslutsunderlag
 Meddelande från styrelsen - Revidering av det nationella systemet för
tandläkares specialisttjänstgöring. Beslut
 Meddelande från styrelsen - Tilläggsöverenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälso- och
sjukvården 2021, Beslut
 Utbetalning av medel till regionerna i enlighet med tilläggsöverenskommelse om
ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021
 Regeringsbeslut Ändringsöverenskommelse mellan staten och SKR om
genomförande av vaccinering mot covid-19 2021 av barn
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