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Yttrande remiss God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa SOU 2021:6
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Hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport per augusti
HSN 895-2021

Sammanfattning
Delårsrapport per augusti 2021 är Hälso- och sjukvårdsnämndens andra
uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en sammanfattning av
nämndens verksamhet, ekonomisk analys och rapportering av viktiga händelser. Till
rapporten hörande Bilaga 1 redovisar uppföljning av nämndens internkontrollplan och
Bilaga 2 utgör en redovisning av budgetomfördelningar 2021. Bilaga 3 utgör en
redovisning av riktade uppdrag.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Delårsrapport per augusti 2021 fastställs enligt upprättat förslag.
Beslut
Delårsrapport per augusti 2021 fastställs enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag







§89 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per augusti
§51 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per augusti
Delårsrapport per augusti 2021. Tjänsteskrivelse
Bilaga Delårsrapport. Rapport riktat uppdrag UPT
Delårs 2 2021_210927_till HSN
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En samlad neurorehabilitering
HSN 918-2021

Sammanfattning
Hälso-och sjukvårdsdirektören gav i februari 2021 i uppdrag till VC för NHHC att göra
en översyn av all neurorehabilitering och presentera ett förslag på organisation,
lokalisering och uppdragsbeskrivning i syfte att säkra en fortsatt god
neurorehabilitering inom länet.
Uppdraget har fokuserat på att hitta en lösning utifrån patienternas behov, att skapa
förutsättningar för en personcentrerad vård, med rätt insats, vid rätt tidpunkt och en
sömlös vård mellan enheter och vårdnivåer.
En viktig central förutsättning för en sådan vård är ändamålsenliga lokaler. Med
anledning av byggnadsrelaterad ohälsa (BRO) har verksamheten från Neurorehab
Sävar huserat i tillfälliga lokaler, först en period på Hotell Björken och nu placerade i
byggnad 26 på NUS. Utifrån medicinsk utveckling och intentioner att utveckla
samordning i verksamheten och mellan personal har utredningen föreslagit en
samlokalisering av lokaler för verksamheterna Neurorehab Sävar och Neurorehab
NUS.
Under sommaren 2021 har det framtagits ett förslag till lokallösning som bedöms
möjlig att gå vidare med för att tillskapa ändamålsenliga lokaler för en samlad
neurorehabiliterings-verksamhet. Fastighetsförvaltning/utveckling ligger inom
regionstyrelsens ansvarsområde ärendet överlämnas till regionstyrelsen för fortsatt
hantering efter HSN belsut.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att verksamheterna Neurorehab NUS och
Neurorehab Sävar permanent samlokaliseras i ändamålsenliga lokaler på NUS.
Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Marianne Normark (L) yrkar i första hand på att ärendet återremitteras och att förslag
om verksamhetslokaler utanför Norrlands Universitetssjukhus bereds och i andra hand
på att ärendet avslås.
Lars Bäckström (C) Elmer Eriksson (M) och Hans Brettschneider (MP) bifaller
yrkandet att ärendet återremitteras.
Betty-Ann Nilsson (KD) yrkar på att neurorehabilteringens verksamhet samlas i en
mer naturnära lokal, istället för inom NUS-området och att Region Västerbotten
lyssnar till personalens synpunkter på hur ändamålsenliga och patientsäkra lokaler
kan säkerställas. Motivering enligt bilaga 1 till protokollet.
Ordförande Anna-Lena Danielsson (S) yrkar på följande tillägg; Planering av
lokalernas utformning, verksamhetens innehåll samt utemiljö ska ske i nära
samverkan med medarbetare, chefer, skyddsombud och fackliga företrädare liksom
berörda patient- och brukarföreningar.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras enligt Marianne
Normarks mfls förslag, och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag
Nej-röst för återremittering av ärendet.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 6 nej-röster för att återremittera
ärendet, finner ordförande att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Marianne Normarks (L)
yrkande om avslag samt Betty-Ann Nilssons (KD) yrkande och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Ordförande meddelar att arbetsutskottets förslag är huvudförslag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång.
1) Betty-Ann Nilsson (KD) förslag och Marianne Normarks (L) förslag ställs mot
varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
2) Arbetsutskottets förslag ställs mot det förslag som nämnden utser till motförslag.
Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för det förslag som nämnden utser till motförslag.
Beslutsomgång i omröstning av motförslag
Ordförande ställer Betty-Anns förslag (KD) och Marianne Normarks (L) förslag mot
varandra och finner att Betty-Anns förslag utses till motförslag i huvudomröstningen.
Omröstningsresultat i huvudomröstning
Med 7 ja-röster för arbetsutskottet förslag och 6 nej-röster för Betty-Ann Nilsson (KD)
förslag finner ordförande att nämnden beslutar enligt arbetsutskottens förslag till
beslut. Ordförande frågar därefter om nämnden kan godkänna ordförandes
tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Verksamheterna Neurorehab NUS och Neurorehab Sävar permanent samlokaliseras i
ändamålsenliga lokaler på NUS. Planering av lokalernas utformning, verksamhetens
innehåll samt utemiljö ska ske i nära samverkan med medarbetare, chefer,
skyddsombud och fackliga företrädare liksom berörda patient- och brukarföreningar.
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Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Marianne Normark (L) reserverar sig till förmån till eget yrkande.
Betty-Ann Nilsson (KD) reserverar sig till förmån till eget yrkande.
Hans Brettschneider (MP) reserverar sig till förmån för yrkande av återremiss.
Lars Bäckström (C), Elmer Eriksson (M) och Joanna Forssén reserverar sig till förmån
för Marianne Normarks (L) yrkande.

Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsdirektör, stabschef, områdeschef Ulrica Bergström, Marie Rodling
Wahlström, lokalstrateg, verksamhetschef Hans Lindsten
Beslutsunderlag








§96 En samlad neurorehabilitering
Lokaler för Neurorehabilitering
Tjänsteskrivelse Neurorehab 210906 HSN 918 2021
HSN 918-2021 Utredning av rehabiliteringsverksamhet inom Neuro_210906
protokollsanteckning neurorehab
(KD) Yrkande Neurorehab
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29 september 2021

Yrkande gällande punkt 12 på HSN:s dagordning 30/9:
En samlad neurorehabilitering
Västerbotten
Neurorehabverksamheten har gott anseende med över 40 års erfarenhet.
Verksamheten har varit förebild för liknande verksamheter söderöver som tagit efter
deras sätt att jobba. Vi kristdemokrater håller med om att det finns stora fördelar att
samla verksamheten och dess spetskompetens i samma hus.
Men vi vill se verksamheten placerad mer naturnära som den var tidigare, istället för
inom NUS byggnader. Det har funnits stora fördelar med att ha boendedel, matsal,
uterum, natur, bassäng och träning – allt inom samma område. Detta har haft stor
positiv inverkan på patienternas välmående. Tidigare hade man även uppskattad
gruppverksamhet vilket man inte kan längre, utan tvingas numera göra fler
individuella arbetsinsatser. När rehabilitering behövs ligger inte behovet främst på
läkarvård utan på arbets- och fysioterapi, och samtal med kurator och psykolog.
Därmed bör inte verksamheten behöva vara belägen på universitetssjukhuset.
NUS-lokalerna är inte ändamålsenliga med verksamheten. Personalen anser att
deras synpunkter har ignorerats under hela processen med flera byten av lokaler.
Man tog fram grundliga flödesbeskrivningar på hur de arbetar med bl.a. vikten att
enkelt kunna ta sig till träningslokaler, utan att få något gehör. På NUS måste även
patienterna dela sovrum, vilket inte är optimalt då god sömn är avgörande vid
rehabilitering. När pandemin nu lättar är personalen även oroliga över att det kommer
bli fler patienter än innan.
Rehabilitering sker bäst i en miljö som främjar just rehabilitering och träning. Vi
kristdemokrater är för samordning men vi vill att det ska ske utanför sjukhusområdet.
Kristdemokraterna yrkar
- att neurorehabiliteringens verksamhet samlas i en mer naturnära lokal, istället
för inom NUS-området.
- att Region Västerbotten lyssnar till personalens synpunkter på hur
ändamålsenliga och patientsäkra lokaler kan säkerställas.

Betty-Ann Nilsson, ledamot HSN (KD)
Max Fredriksson, ersättare HSN (KD)
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Ärende 12 En samlad neurorehabilitering
Reservation
Liberalerna kommer inte acceptera en nedrustning av Neurorehab Sävars verksamhet vilket vi
tycker att presenterat förslag innebär. Om inte verksamheten kan fortsätta i Sävar förutsätter
vi att man hittar likvärdiga lokaler och likvärdig miljö för att kunna fortsätta bedriva
neurorehabilitering av hög klass. Vi kommer inte att acceptera att verksamheten placeras på
sjukhuset. Denna verksamhet ska inte bedrivas inom sjukhusets väggar på en vårdavdelning.
Neurorehab Sävar har varit utlokaliserade till by 26 sedan sommaren 2020. Det är också det
alternativet som presenteras som den slutgiltiga lösningen. Redan idag är det stora
inskränkningar i deras verksamhet på grund av att hänsyn måste tas till annan verksamhet som
finns i huset och som medför att man inte kan arbeta enligt den modell som kännetecknar
Neurorehab Sävar.
Neurorehab Sävars flyttkarusell har pågått sedan sommaren 2019. Uppdraget att utreda
organisation och placering gavs i februari 2021. Bara det visar på vilken låg prioritet denna
verksamhet har. I förslaget framgår ingen tidsplan överhuvudtaget kring de förslag till
ombyggnationer som ska göras och dessvärre kommer inte detta förslag till lösning som nu
föreslås att gagna de personer och de anhöriga som behöver denna rehabilitering för att
kunna leva ett liv med kvalitet.
Umeå 2021-09-30
Marianne Normark, ledamot (L)
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30 september 2021

Reservation gällande punkt 12 på HSN:s dagordning
30/9:
En samlad neurorehabilitering
Västerbotten
Grunder
Neurorehabverksamheten har gott anseende med över 40 års erfarenhet. Verksamheten har
varit förebild för liknande verksamheter söderöver som tagit efter deras sätt att jobba. Vi
kristdemokrater håller med om att det finns stora fördelar att samla verksamheten och dess
spetskompetens i samma hus.
Men vi vill se verksamheten placerad mer naturnära som den var tidigare, istället för inom
NUS byggnader. Det har funnits stora fördelar med att ha boendedel, matsal, uterum, natur,
bassäng och träning – allt inom samma område. Detta har haft stor positiv inverkan på
patienternas välmående. Tidigare hade man även uppskattad gruppverksamhet vilket man
inte kan längre, utan tvingas numera göra fler individuella arbetsinsatser. När rehabilitering
behövs ligger inte behovet främst på läkarvård utan på arbets- och fysioterapi, och samtal
med kurator och psykolog. Därmed bör inte verksamheten behöva vara belägen på
universitetssjukhuset.
NUS-lokalerna är inte ändamålsenliga med verksamheten. Både brukare och personal anser
att deras synpunkter har ignorerats under hela processen med flera byten av lokaler.
Personalen tog fram grundliga flödesbeskrivningar på hur de arbetar med bl.a. vikten att
enkelt kunna ta sig till träningslokaler, utan att få något gehör. På NUS måste även
patienterna dela sovrum, vilket inte är optimalt då god sömn är avgörande vid rehabilitering.
När pandemin nu lättar är personalen även oroliga över att det kommer bli fler patienter än
innan.
Rehabilitering sker bäst i en miljö som främjar just rehabilitering och träning. Vi
kristdemokrater är för samordning men vi vill att det ska ske utanför sjukhusområdet.

Vi reserverar oss mot Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut, till förmån för eget
förslag.

Betty-Ann Nilsson, ledamot HSN (KD)
Max Fredriksson, ersättare HSN (KD)
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Voteringslista: § 130
Ärende: En samlad neurorehabilitering, HSN 918-2021

Voteringslist(or)
Omröstning I avgöra ärendet (ja) eller återremiss (nej)
Ledamot
Anna-Lena Danielsson (S), ordförande
Lars Bäckström (C), 1:e vice ordförande
Kjell Bäckman (V), 2:e vice ordförande
Urban Lindström (S), ledamot
Katarina Jonsson (S), ledamot
Kenneth Andersson (S), ledamot
Susanne Dufvenberg (S), ledamot
Margaretha Löfgren (V), ledamot
Elmer Eriksson (M), ledamot
Marianne Normark (L), ledamot
Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot
Hans Brettschneider (MP), ledamot
Joanna Forssen (M), ersättare
Resultat

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

0

Nej

Avstår

Omröstning II Huvudomröstning ja för huvudförslag, nej för motförslag
Ledamot
Anna-Lena Danielsson (S), ordförande
Lars Bäckström (C), 1:e vice ordförande
Kjell Bäckman (V), 2:e vice ordförande
Urban Lindström (S), ledamot
Katarina Jonsson (S), ledamot
Kenneth Andersson (S), ledamot
Susanne Dufvenberg (S), ledamot
Margaretha Löfgren (V), ledamot
Elmer Eriksson (M), ledamot
Marianne Normark (L), ledamot
Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot
Hans Brettschneider (MP), ledamot
Joanna Forssen (M), ersättare
Resultat

Ja
X

X
X
X
X
X
X
X

7

X
X
X
X
X
6

0
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Kostnadsfri pneumokockvaccination till personer från 65 och
äldre samt till riskgrupper
HSN 974-2021

Sammanfattning
Pneumokocksjukdomar är vanligast hos små barn och äldre vuxna. Det är också
tydligt att individer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd samt individer med
kraftigt nedsatt immunförsvar löper en ökad risk att drabbas av livshotande sjukdom till
följd av pneumokocksjukdom. Risken för invasiv pneumokocksjukdom (IPD; allvarlig
pneumokocksjukdom där bakterien till exempel hittas i ryggmärgsvätska eller blod),
ökar kraftigt med stigande ålder.
Pneumokocksjukdom utgör en stor börda för sjukvården, de drabbade personerna och
samhället. Både IPD och lunginflammation orsakad av pneumokocker kan leda till
nedsatt funktion under flera månader med sjukskrivningar och försämrad livskvalitet
som följd.
Med en åldrande befolkning med ett ökande vårdbehov kan en förbättrad
vaccinationstäckning var en väg att gå för att minska belastningen på sjukvården men
även för att minska mänskligt lidande och död.
I Sverige ligger frågan sedan en tid hos regeringen huruvida ett nationellt särskilt
vaccinationsprogram för pneumokocker till riskgrupper ska införas.
Folkhälsomyndigheten (FoHM) har rekommenderat ett särskilt nationellt program för
vaccination mot pneumokocker från 75 års ålder där åldersgränsen är beräknad med
hälsoekonomiska metoder. Vaccinationer inom ramen för nationella program ska
erbjudas kostnadsfritt av landsting och kommuner och staten står för kostnaden.
En majoritet av landets regioner erbjuder redan idag gratis pneumokockvaccin på
regionernas bekostnad från 65 års ålder vilket också är åldersgränsen för riskgrupp
enligt Folkhälsomyndigheten.
Det finns två sorters pneumokockvaccin tillgängliga i Sverige varav det ena ingår i
barnvaccinationsprogrammet (Synflorix® el Prevenar13®). Det andra vaccinet,
Pneumovax®, ges till äldre och riskgrupper. Gratis pneumokockvaccin föreslås införas
i samband med årets säsongsvaccination. Beslutet ställs till regionstyrelsen, som
ansvarar för primärvårdsbeställningen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionfullmäktige att besluta om
införande av kostnadsfri pneumokockvaccination i region Västerbotten till personer 65
år och äldre samt till övriga riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendation. I väntan på regeringens beslut om att vaccinationen ska ingå i
nationellt vaccinationsprogram ska det finansieras av region Västerbotten.
Ärendet överlämnas till Regionstyrelsen.
Beslut
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Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionfullmäktige att besluta om
införande av kostnadsfri pneumokockvaccination i region Västerbotten till personer 65
år och äldre samt till övriga riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendation. I väntan på regeringens beslut om att vaccinationen ska ingå i
nationellt vaccinationsprogram ska det finansieras av region Västerbotten.
Ärendet överlämnas till Regionstyrelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Paragrafen justeras omedelbart.
Expedieras till
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag

 Kostnadsfri pneumokockvaccination till personer från 65 och äldre samt till
riskgrupper
 §102 Kostnadsfri pneumokockvaccination till personer från 65 och äldre samt
till riskgrupper
 rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-riskgrupper (1)
 Beslutsunderlag pneumokockvaccination Smittskydd
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Sammanträdesdatum
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Vård och behandling mellan Region Västerbotten och
Finnmarkssykehuset
HSN 957-2021

Sammanfattning
Region Västerbotten ansvarar för offentligt driven hälso- och sjukvård i Västerbottens
län. Finnmarkssykehuset HF, Sámi klinihkka- Samisk nasjonal kompetansetjeneste
psykisk helse og avhengighet i Norge: härefter SANKS. SANKS har ett nationellt
ansvar för att säkerställa en likvärdig psykiatrisk vård till barn, unga och vuxna
personer som har speciella behov eller önskemål i relation till samiska språk och
samisk kultur. SANKS erbjuder språkligt och kulturellt tillrättalagd diagnostik och
behandling. Någon motsvarande institution eller enhet finns inte i Sverige.
Parterna har därför genom kunskapsnätverket för samisk hälsa där Region
Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna också ingår arbetat fram
en överenskommelse som syftar till att reglera vård och behandling på SANKS mellan
Region Västerbotten och SANKS. Samt att parterna etablerar samarbete och
kunskapsutbyte för att förebygga psykisk ohälsa och utveckla vården för den samiska
befolkningen.
Målgruppen för avtalet är barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa och/eller
beroendeproblematik samt anhöriga/närstående som omfattas av Region
Västerbottens vårdansvar, som har behov av SANKS språkligt och kulturellt
tillrättalagda diagnostik och behandling samt anställda i behov av kunskapsinhämtning
inom Region Västerbotten och anställda inom SANKS.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ge Hälso- och sjukvårdsdirektören i
uppdrag att för nämndens räkning ingå bilagt avtal om vård med SANKS
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ge Hälso- och sjukvårdsdirektören i
uppdrag att för nämndens räkning ingå bilagt avtal om vård med SANKS.
Paragrafen justeras omedelbart.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

 §95 Vård och behandling mellan Region Västerbotten och Finnmarkssykehuset
 Avtal med SANKS om psykisk ohälsa. Bilaga till tjänsteskrivelse
 Avtal med SANKS om vård vid psykisk ohälsa. Tjänsteskrivelse
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Yttrande – SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsinformation och förenklad behörighetskontroll inom
vården
HSN 749-2021

Sammanfattning
Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg har utrett och
lämnat förslag som rör personuppgiftshantering inom och mellan socialtjänst och
hälso- och sjukvård. Utredningen har också sett över behovet av att göra ändringar i
förordningen om register över hälso-och sjukvårdspersonal (HOSP-förordningen).
Utredningen föreslår bl.a. att


vård- och omsorgsgivare ska få ge andra fysiska personer elektronisk tillgång
till patientuppgifter och sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
 de flesta uppgifterna i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal ska göras öppet sökbara via internet
 en bestämmelse i patientdatalagen som gör det möjligt för vårdgivare att ge
någon utanför hälso- och sjukvården elektronisk tillgång till patientuppgifter,
dock inte för forskningsändamål.
 Socialstyrelsen ska göra det möjligt för allmänheten att genom en sökfunktion
på internet kontrollera en persons behörighet i registret över legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal det så kallade HOSP-registret
 Socialstyrelsen ska få besluta att medge en myndighet eller offentlig
vårdgivare elektronisk tillgång till uppgifter i HOSP-registret genom
direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande
Region Västerbotten är positiv till utredningens förslag. Region Västerbotten ställer sig
dock kritisk till användande av begreppet ”ombud” då det begreppet antyder att den
som ges rätt att ta del av en patients journaluppgifter företräder patienten eller tar
tillvara patientens rättigheter på något sätt.
Region Västerbotten har också synpunkter på den anmälan som hälso- och
sjukvårdspersonal ska göra till vårdgivaren när misstanke uppstår om att samtycket
inte givits frivilligt eller om personen är okänd för patienten. Det riskerar uppstå
onödiga avvägningssituationer och tveksamheter vad anmälan ska resultera i.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
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 §97 Yttrande – SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsinformation och förenklad behörighetskontroll inom vården
 Yttrande - SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och
förenklad behörighetskontroll inom vården
 Yttrande - SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och
förenklad behörighetskontroll inom vården
 Remiss av betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och
förenklad behörighetskontroll inom vården, SOU 2021:39. Synpunkter på SOU
2021:39
 Betänkande av Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad
behörighetskontroll inom vården, SOU 2021:39
 Remiss av betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och
förenklad behörighetskontroll inom vården, SOU 2021:39
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Yttrande remiss Stärkt rätt till personlig assistans – ökad
rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare
sjukvårdande insatser SOU:2021:37
HSN 761-2021

Sammanfattning
Region Västerbotten välkomnar översynen av nuvarande lagstiftning för att stärka den
personliga assistansen. Regionen ser fördelar med att utredaren föreslår att en
lagstiftning ersätter nuvarande föreskrift avseende egenvård.
Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt
barns rättigheter är utgångspunkt för utredningen och anger riktningen för utformning
av verksamheten. Att invånare kan och får ta ansvar för sin egen hälsa och får det
stöd de behöver är också målbilden för regionens hälso-och sjukvård. Utredningen har
kontinuitet, förutsägbarhet, kvalitet och rättssäkerhet som viktiga parametrar vid
utformning av den nya lagstiftningen. Regionen vill särskilt lyfta fram att även
samordning och samverkan är centrala aspekter att ta med vid översynen av
nuvarande lagstiftning.
Den personliga assistansen ska vara individuellt utformad, bidra till självständighet
och kunna ges i olika situationer när annan lagstiftning inte räcker till för att tillgodose
personens behov. Regionen har valt att i huvudsak yttra sig i de delar som handlar om
personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser.
Förslag till beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkan förslår att häls-o och sjukvårdsnämnden
beslutar
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Paragrafen justeras omedelbart.
Expedieras till
Socialdepartementet
Beslutsunderlag

 Stärkt rätt till personlig assistans – ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser SOU:2021:37
 §53 Stärkt rätt till personlig assistans – ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser SOU:2021:37
 HSN 761-2021 Yttrande stärkt rätt till personlig assistans
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 Remiss Stärkt rätt till personlig assistans, SOU 2021:37
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Yttrande remiss God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa
SOU 2021:6
HSN 518-2021

Sammanfattning
Region Västerbotten ser positivt på utredarens förslag och anser att betänkandet lyfter
många viktiga aspekter, inte minst utifrån den enskilda människans behov av
samordning och helhetssyn.
Utredaren har gjort noggranna fördjupningar när det gäller primärvårdens uppdrag
kring psykisk hälsa och regionen anser att utredningens bedömningar är bra och
balanserade. Utredaren har tydliggjort många djupgående brister och orsaker till att
det ser olika ut i primärvården idag, både när det gäller kompetens, resurser,
organisering och uppdrag som när det gäller bedömning, behandling, samverkan och
insatser för patienter med psykisk ohälsa.
De konkreta förslagen för att stärka och utveckla primärvården i denna riktning är dock
få och ansvar för att genomföra utredarens bedömningar adresseras inte alltid.
Därmed finns en viss farhåga att konkreta förbättringar för individer med psykisk
ohälsa ej kommer till stånd, eller tar onödigt lång tid, även om ansatsen i betänkandet
utgår från personcentrering.
I bifogat yttrande finns Region Västerbottens synpunkter på ett antal specifika förslag
och bedömningar i utredningen.
Förslag till beslut
Utskottet för primärvård och tandvård föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
Yttrandet avges enligt upprättat förslag.

Beslut
Yttrandet avges enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.

Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag







§49 Remiss God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa SOU 2021:6
Remiss God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa SOU 2021:6
HSN 518 2021 Rätt stöd till psykisk hälsa 2021-6 Yttrande
SOU-betänkande 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa
God och nära vård, rätt stöd till psykisk hälsa
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Yttrande remiss Börja med barnen! En sammanhållen god och
nära vård för barn och unga
HSN 714-2021

Sammanfattning
Region Västerbotten har beretts möjlighet att yttra sig om SOU 2021-34 ”Börja med
barnen”. Centrala barnhälsovårds teamet (CBHV) i Region Västerbotten,
Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård, Barnpsykiatriska kliniken samt
Barn- och ungdomscentrum Västerbotten är tacksamma över utredningens intentioner
och har upprättat ett yttrande ur ett pediatriskt, barnpsykiatriskt samt barnhälsovårdsoch familjeperspektiv. Centrum för barnhälsovården i region Västerbotten välkomnar
att ett nationellt hälsovårdsprogram till barn och unga tas fram.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Paragrafen justeras omedelbart.
Expedieras till
Socialdepartementet
Beslutsunderlag

 Remissvar SOU 2021_34
 Remissyttrande SOU 2021-34 Börja med barnen
 Remiss Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och
unga, SOU 2021:34
 Börja med barnen HSN 21-09-30
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Yttrande över revisionens rapport: Granskning av riktade
statsbidrag
HSN 446-2021

Sammanfattning
Regionens revisorer har den 29 mars 2021 överlämnat missiv gällande granskning av
riktade statsbidrag år 2020. Granskningsrapporten är ställd till Regionstyrelsen och
Hälso- och sjukvårdsnämnden och syftet har varit att granska och bedöma om
styrelsen och nämnden har säkerställt en tillräcklig styrning och kontroll över de
riktade statsbidragen. Revisionen har granskat ärendeberedningen 2020 och lämnat
tre rekommendationer till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Med utgångspunkt i granskningarna lämnar revisorerna följande rekommendationer till
Hälso- och sjukvårdsnämnden:


Säkerställ att det i verksamheternas ramar tydliggörs hur stor del som är
riktade statsbidrag.
 Tydliggör ansvar och befogenheter för de riktade statsbidragen inom
nämndens område, såväl på politisk- som på tjänstepersonnivå.
 Upprätta tydliga riktlinjer för hantering av riktade statsbidrag inom nämndens
område. Riktlinjerna bör innehålla allt ifrån ansökan av bidrag till
återrapportering av uppnådda resultat.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har utifrån rekommendationerna upprättat ett yttrande
till revisionen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Paragrafen justeras omedelbart.
Expedieras till
Revisionskontoret, Hälso- och sjukvårdsdirektören
Beslutsunderlag






Yttrande över revisonens rapport: granskning av riktade statsbidrag
§92 Yttrande över revisionens rapport: Granskning av riktade statsbidrag
Granskning av riktade statsbidrag, granskningsrapport
Yttrande på revisionens granskning gällande riktade statsbidrag år 2020
(rapport 13)
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Yttrande på revisionens rapport: Granskning av ansvar och
befogenheter
HSN 300-2021

Sammanfattning
Revisorerna har genomfört en granskning av om regionstyrelsens, nämndernas och
utskottens verksamhetsområden och inbördes förhållanden är tydligt reglerade utifrån
kommunallagens och fullmäktiges krav.
Revisorernas slutsats är att regleringen av ansvarsförhållanden mellan
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden
behöver ses över så att de uppfyller kraven i kommunallagen. Även regionstyrelsens
och nämndernas reglering av ansvar och befogenheter för förvaltningscheferna
behöver tydliggöras.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse yttrande över Revisionens rapport Granskning av ansvar och
befogenheten år 2020
 §91 Yttrande på revisionens rapport: Granskning av ansvar och befogenheter
 Yttrande avseende revisionsrapport 25 2020 ansvar och befogenheter_200823
 Granskning av ansvar och befogenheter år 2020
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Återrapportering till regionfullmäktig angående
omställningsplanen
HSN 1050-2021

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i samband med fastställande av delårsrapport per
april uppmärksammat regionfullmäktige på att nämnden inte klarar uppdraget inom
angivna ramar. Nämnden beskriver att ytterligare åtgärder, utöver omställningsplanen,
inte bedömts vara möjliga under rådande pandemi. Prognosen var att belastningen på
vården sjunker i takt med minskad smittspridning och att under hösten kan
acceleration av aktiviteterna i omställningsplanen ske.
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 22 juni att regionstyrelsen får i
uppdrag att föra dialog med hälso-och sjukvårdsnämnden om hur omställningsplanen
och dess aktiviteter kan accelereras under hösten. Hälso- och sjukvårdsnämnden fick
uppdraget att till regionfullmäktige i november 2021 rapportera om hur det arbetet går.
En skriftlig sammanställning över vidtagna och planerade åtgärder har upprättats.
Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar
Återrapportering till regionfullmäktige angående hur aktiviteterna i omställningsplanen
kan accelereras under hösten lämnas enligt upprättat förslag.
Beslut
Återrapportering till regionfullmäktige angående hur aktiviteterna i omställningsplanen
kan accelereras under hösten lämnas enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Paragrafen justeras omedelbart.
Expedieras till
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag

 Återkoppling till Regionfullmäktige 15 november
 Återrapportering till regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande

23 (28)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 144

Sammanträdesdatum
2021-09-30

Tandvårdstaxor 2022
HSN 930-2021

Sammanfattning
Folktandvården i Västerbotten har sedan 2012 haft uppdraget från fullmäktige att
basera sina årliga justeringar av tandvårdstaxan på Tandvårds- och
Läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspriser och dess justeringar. För
allmäntandvård följer Folktandvården TLV:s referenspriser och för specialisttandvård
gjordes en justering inför 2015 för att nå kostnadstäckning vilket medförde en höjning
ovan referenspris.
Ett förslag till tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2022 till och med 14 januari 2023
har upprättats. Förslaget innebär att taxorna för allmäntandvård och specialisttandvård
föreslås uppräknas med landstingsprisindex, LPIK, som för 2022 är beräknad till 2,5
%. Årets uppräkning av TLV:s referenspriser beräknas i medel ge en höjning på 1,5 %
för både allmäntandvård och specialisttandvård. Detta innebär att tandvårdstaxan för
allmäntandvården kommer att ligga 1 % över de av TLV fastställda referenspriser för
2022 och tandvårdstaxan för specialisttandvården 11 % över referenspriset för
specialisttandvård (10 % 2021). Ett fåtal utvalda åtgärder ligger utöver denna nivå,
vilket är i enlighet med beslut från föregående år.
För att skapa en enhetlighet mellan taxor för jourverksamhet och ordinarie verksamhet
togs tillägget om ett 50 % påslag på tandvårdstaxans åtgärder för helgjour bort 2017.
Denna förändring har medfört en ökad belastning på jourverksamheten. För 2022
föreslås därför att tillägget om ett 50 % påslag för jourverksamhet återinförs.
Vidare föreslås att taxorna för lokala åtgärder, som inte ingår i det statliga
tandvårdsstödet, justeras för beräknad kostnadsökning.
Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner föreslås uppräknas med
landstingsprisindex, LPIK
Ersättningen för munhälsobedömning/utbildning justeras sedan 2017 årligen. Ett
förslag till ny ersättning har upprättats. Här framgår att ersättningen för
munhälsobedömning/utbildning vid uppsökande verksamhet även föreslås uppräknas
med LPIK för 2022
Förslag till beslut
Utskottet för primärvård och tandvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att
besluta att förslå regionfullmäktige att besluta


Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården
Västerbotten under tiden 15 januari 2022 till och med 14 januari 2023.
 Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt
upprättat förslag. Ändringar görs från och med den 15 januari 2022.
 Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2022 enligt upprättat
förslag
Förslag till beslut under sammanträde
Lars Bäckström (c) yrkar på att: "Tandvården i regionen är kraftigt underfinansierad.
Införandet av LOV i barn och ungdomstandvården i Västerbotten beräknas vara
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underfinansierad (jämfört andra regioner) med ca 15 mkr årligen fast budgeten
utökades med 10mkr 2021. Tandvårdstaxan är ett sätt att finansiera vuxentandvården
och det krävs
höjning. Det föreslagna förslaget räcker inte till Därför yrkar Moderater, Centerpartiet
och Liberalerna: att Tandvårdstaxan justerar i nivå med rikssnittet vilket motsvarar
10%."
Kjell Bäckman (V) med flera yrkar på att: "Att taxor och avgifter ska följa Tandvårdsoch läkemedelsförmånsverkets referenspriser. Att jourtandvård ska fortsatt följa övrig
taxa
utan ett extra påslag".
Susanne Dufvenberg (S) yrkar på utskottet för primärvård och tandvård (UPT) beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer utskottets förslag till beslut mot Lars Bäckströms (C) förslag till
beslut samt Kjell Bäckmans (V) med fleras yrkande och finner att nämnden beslutar
enligt UPTs förslag till beslut.
Omröstning begärs
Ordförande meddelar att UPTs förslag till beslut är huvudförslag. Hälso- och
sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång;
1) Kjell Bäckmans (V) med fleras yrkande och Lars Bäckströms (C) förslag till beslut
ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.
2) UPTs förslag ställs mot det förslag som nämnden utser till motförslag.
Ja-röst för utskottets förslag.
Nej-röst till det förslag som nämnden utser till motförslag.
Beslutsomgång i omröstning av motförslag
Ordförande ställer Kjell Bäckmans (V) med fleras förslag och Lars Bäckströms (C)
förslag mot varandra och finner att Lars Bäckströms (C) förslag utses till motförslag i
huvudomröstning.
Omröstningsresultat i huvudomröstning
Med 9 ja-röster för UPTs förslag till beslut och 5 nej-röster och Lars Bäckströms (C)
förslag finner ordförande att nämnden beslutar enligt utskottets för primärvård och
tandvårds förslag till beslut.

Beslut
Utskottet för primärvård och tandvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att
besluta att förslå regionfullmäktige att besluta
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Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården
Västerbotten under tiden 15 januari 2022 till och med 14 januari 2023.
 Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt
upprättat förslag. Ändringar görs från och med den 15 januari 2022.
 Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2022 enligt upprättat
förslag
Paragrafen justera omedelbart.

Reservation
Lars Bäckström (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Elmer Eriksson (M), Joanna Forssén (M), Marianne Normark (L), Betty-Ann Nilsson
(KD) reserverar sig till förmån för Lars Bäckströms (C) yrkande.
Kjell Bäckman (V) reserverar sig till förmån till eget yrkande.
Margaretha Löfgren (V) reserverar sig till förmån för Kjell Bäckmans (V) yrkande.
Beslutsunderlag








§50 Tandvårdstaxor 2022
Tandvårdstaxor 2022
Taxa 20220115 Interntaxa Ftv Västerbotten
Taxa 20220115 Folktandvården Västerbotten rev.
Ersättning munhälsobedömning 2022
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-09-30

Voteringslista: § 144
Ärende: Tandvårdstaxor 2022, HSN 930-2021

Voteringslist(or)
Omröstningsresultat i huvudomröstning
Ledamot
Anna-Lena Danielsson (S), ordförande
Lars Bäckström (C), 1:e vice ordförande
Kjell Bäckman (V), 2:e vice ordförande
Urban Lindström (S), ledamot
Katarina Jonsson (S), ledamot
Kenneth Andersson (S), ledamot
Susanne Dufvenberg (S), ledamot
Margaretha Löfgren (V), ledamot
Elmer Eriksson (M), ledamot
Marianne Normark (L), ledamot
Betty-Ann Nilsson (KD), ledamot
Hans Brettschneider (MP), ledamot
Joanna Forssen (M), ersättare
Resultat

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
5

0

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 150

Sammanträdesdatum
2021-09-30

Upphandling Dosdispensering till Läkemedelscentrum
HSN 1040-2021

Sammanfattning
Upphandlingen avser maskinell dosdispensering och dosexpediering med leverans till
apotek eller andra
utlämningsställen, inklusive utlämning av förskrivna läkemedel i öppen vård för
patienter skrivna i
Norrbottens län, Jämtlands län, Västerbottens län och Västernorrlands län samt
tillhandahållandet av
kundservice. Upphandlingen genomförs av Västerbottens läns landsting på uppdrag
av övriga upphandlande myndigheter.
Godkänt fastställande av upphandlingsdokumentation krävs för genomförandet
av upphandling. Upphandlingssekretess råder.

Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar
Upprättat förslag till upphandlingsdokument fastställs. Upphandling får inledas.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Upprättat förslag till upphandlingsdokument fastställs. Upphandling får inledas.
Paragrafen justeras omedelbart.
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