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Justering

Förslag till beslut
Lars Bäckström (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande Anna-Lena
Danielsson (S). Justeringen görs digitalt den 24 februari.
Beslut
Lars Bäckström (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande Anna-Lena
Danielsson (S). Justeringen görs digitalt den 24 februari.
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Fastställande av föredragningslista
HSN 72-2022

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats. Initiativärende från Betty-Ann Nilsson
(KD) anmäls.
Förslag till beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
Beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
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Personalföreträdare i nämnd

Sammanfattning
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 februari 2022 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 16 februari 2022 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.
Beslut
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 16 februari 2022 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.
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Informationer
HSN 16-2022

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport 2021
Yvonne Nygren, stabschef, och Harriet Boström, controller, informerar nämnden om
hälso- och sjukvårdsnämndens årsrapport 2021. Årsrapport är Hälso- och
sjukvårdsnämndens (HSN) samlade uppföljningsrapport för året 2021 till
regionstyrelsen. Rapporten innehåller nämndens samlade bedömning inklusive
redovisning och analys av måluppfyllelse utifrån nämndens verksamhetsplan,
redovisning av aktiviteter för de riktade uppdrag som fullmäktige gett nämnden,
uppföljning av nämndens internkontrollplan samt en ekonomisk redovisning och
analys. I årsrapporten följs målen som nämnden fastställt med stöd av de indikatorer
som beslutats för respektive mål. Av sammanlagt 10 mål som riktats till nämnden
bedömer nämnden att 7 har uppfyllts helt eller delvis medan 3 mål inte uppfyllts.
Arbetet med riktade uppdrag har under året fortskridit enligt plan och redovisas i
Bilaga 4. Uppföljning av nämndens internkontrollplan för 2020 redovisas som Bilaga 1
i rapporten. Budgetbilaga finns i rapporten som Bilaga 2 medan Årsredovisning
avseende tillgänglighet i primärvård och specialistvård på grund av sin omfattning
redovisas som eget dokument (med hänvisning till Bilaga 3 i rapporten) kopplat till
ärendet.
Resultatuppföljning personalfrågor
Ewelina Ogenblad, hr-strateg, informerar nämnden om personalfrågor. Utveckling av
vissa personalgruppers närvarotid presenteras. Avtal innehållande regler för dygnsoch veckovila är uppsagt. Det påverkar dock inte rätten till dygns- och veckovila.
Samverkansavtal
Kia Ronnhed, hr-direktör, informerar nämnden om samverkansavtal. Samarbetsformer
i Region Västerbotten finns för att möjliggöra delaktighet och inflytande genom dialog
och inkludering i ett löpnade arbete, med syftet att skapa en bra verksamhet och bra
arbetsmiljö. Samverkan finns för att det är det bästa sättet som en bra verksamhet
bedrivs samt att det i grunden finns krav i lagar på samverkan. Samverkansform finns
på fyra nivåer, på arbetsplatsträffar samt i verksamhetsområdets samverkansgrupp
(VSG), områdets samverkansgrupp (FSG) och central samverkansgrupp (CSG). En
utvärdering av samverkansavtalet påbörjades oktober 2021. Fokusområdena för
utvärdering är; mål och syfte med samverkan, uppgifter/uppdrag (vilket inkluderar
skyddskommittéarbete), sammansättning av samverkansgrupp samt arbetsformer och
arbetsklimatet i samverkansgrupper. Processen för hela utvärderingen är baserad på
centrala stödteamets metodstöd med stegen; önskat läge, nuläge, utveckling, resurser
för utveckling och aktiviteter för utveckling.
Barn- och ungdomspsykiatrin
Kerstin Eliasson, verksamhetschef, informerar nämnden om antalet inremisser som
under år 2021 var 1386 inom barn- och ungdomspsykiatrin, vilket är en minskning från
föregående år. Öppnandet av ”Kontaktcenter barn och unga” som öppnade i april
2021 fungerar som en sluss in för vårdsökande barn och unga och har bidragit till
minskningen av antalet remisser. Väntetider för nybesök varierar i länet. Den
vanligaste orsaken till en remiss till specialistpsykiatrin är utredningsfrågor för
neuropsykiatriska diagnoser. ADHD- frågeställningar utreds direkt. För autismfrågeställningar är det väntetid men där är förändringar på gång.
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Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, redogör för aktuella händelser i
verksamheten enligt följande:
Covid-19
Sjukskrivningstalen är höga hos de anställda vilket bland annat innebär att ungefär 1520 vårdplatser vid Skellefteå sjukhus och drygt 30 vårdplatser vid Norrlands
universitetssjukhus (NUS) tvingats stänga.
Sommarplaneringen
Under februari månad arbetar verksamheten med bemanningsplanering och
preliminärt schema utifrån krav på öppna vårdplatser under sommaren.
Utgångspunkten är samma antal som förra året, om inte annat överenskommits.
Skellefteå
Planerade åtgärder på nya sjukhuslokaler för Skellefteå går enligt plan.
Neurorehabiliteringen
Neurorehabiliteringen flyttar in på Norrlands universitetssjukhus (NUS). Ett intensivt
arbete pågår med lokalerna.
Nationell upphandling av hyrpersonal
Nationell upphandling av personal är på gång i syfte att få ner kostnaderna för
hyrpersonal. Ett avtal ger en bättre möjlighet till kontinuitet även om hyrpersonal
kommer att behövas vid tillfälliga toppar.
Tessa, FVIS, PKS, Hälsodigitalen
De digitala verktygen kommer att frigöra mer tid ute i verksamheterna.
Tessa är ett bemannings- och schemaplaneringsstöd som planeras föras in under
sommaren och hösten.
Framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) är en sammanhållen digital vårdmiljö som ska
innehålla stöd för verksamhetens behov med utgångspunkt från invånarens väg i
vården. Region Västerbotten är den första av nio regioner som går in. Det planeras för
införande senast våren 2024.
Produktions- och kapacitetsstyrning (PKS). Syftet är att nyttja vårdens resurser
(vårdplatser, mottagningar, hälsocentraler, tandvård och operationsresurser etcetera)
på ett adekvat sätt så att det möter hälso-och sjukvårdens uppdrag och en ekonomi i
balans. Det är en regiongemensam process som är en del av den
regiongemensamma styrningen.
Hälsodigitalen som är en av primärvårdens gemensamma ingångar för invånarna i
Västerbotten, där patienter när som helst under dygnet kan få rådgivning utifrån sina
besvär, har hittills varit en framgång. Beroende på besvär får patienten antingen hjälp
till egenvård eller blir hänvisad till rätt instans.
Tillgänglighet
Innan pandemin hade Region Västerbotten ett gott utfall på kömiljardsatsningarna.
Trots pandemin har det gjorts insatser de senaste åren men det kommer att dröja
innan regionen är tillbaka till de köer som var innan pandemin.
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Nära vård
Gunilla Larsson är samordnare för Nära vård och kommer att informera nämnden om
arbetet senare i vår.
AnOpIva (anestesi, operation och intensivvård)
Verksamheterna ser i dagsläget få fördelar med att organisatoriskt vara länsklinik. De
har en länssamordning som de ser skulle fungera oavsett organisatorisk tillhörighet.
Ärendet återkommer i §41
Sommarplanering för bemanning av barnmorskor i länet
Olov Grankvist, verksamhetschef, informerar nämnden om bemanning av
barnmorskor i länet inför sommaren. Totalt finns det elva färre barnmorskor i år jämfört
med förra. Den totala erfarenheten i arbetsgruppen har sjunkit eftersom de som har
slutat hade arbetat länge samtidigt som de som börjat är nyutbildade eller har 1-3 års
erfarenhet. Avstämningen inför sommaren har skett tidigare i år vilket har gett
arbetsgivaren bättre förutsättningar att jobba med sommarplaneringen. Årets
erbjudande från arbetsgivaren har bland annat resulterat i bättre täckning för v28-v32
jämfört med andra år. Dessa veckor är normalt sett svårast att bemanna. Chefer
kommer att gå in i vården mer än vanligt något som påverkar chefsbemanningen
negativt. Några av de åtgärder som vidtagits hittills är att ett antal finska barnmorskor
intervjuats vilket resulterat i två nya timanställningar våren 2022. Vidare har bland
annat högre sommarlön för vissa svårbemannade veckor erbjudits och ett arbete med
sommaravtal inletts.
Utskottet för primärvård och tandvård
Margaretha Löfgren (V) ordförande i utskottet för primärvård och tandvård, redogör för
utskottets arbete under 2021 och de riktade uppdrag som utskottet har fått av hälso
och sjukvårdsnämnden att arbeta med under 2022.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 uppföljning 21 o fokus 2022 UPT
 2022-02 Samverkansavtal till HSN_
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Hälso- och sjukvårdsnämndens Årsrapport 2021
HSN 1318-2021

Sammanfattning
Årsrapport är Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) samlade uppföljningsrapport för
året 2021 till regionstyrelsen. Rapporten innehåller nämndens samlade bedömning
inklusive redovisning och analys av måluppfyllelse utifrån nämndens
verksamhetsplan, redovisning av aktiviteter för de riktade uppdrag som fullmäktige
gett nämnden, uppföljning av nämndens internkontrollplan samt en ekonomisk
redovisning och analys. I årsrapporten följs målen som nämnden fastställt med stöd
av de indikatorer som beslutats för respektive mål. Av sammanlagt 10 mål som riktats
till nämnden bedömer nämnden att 7 har uppfyllts helt eller delvis medan 3 mål inte
uppfyllts. Arbetet med riktade uppdrag har under året fortskridit enligt plan och
redovisas i Bilaga 4. Uppföljning av nämndens internkontrollplan för 2020 redovisas
som Bilaga 1 i rapporten. Budgetbilaga finns i rapporten som Bilaga 2 medan
Årsredovisning avseende tillgänglighet i primärvård och specialistvård på grund av sin
omfattning redovisas som eget dokument (med hänvisning till Bilaga 3 i rapporten)
kopplat till ärendet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att årsrapport för 2021 fastställs och
överlämnas till regionstyrelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anna-Lena Danielsson (S) m.fl. yrkar på följande tillägg: Hälso- och
sjukvårdsdirektören får i uppdrag att göra en analys kring varför efterlevnaden av
samverkansavtalet kopplat till övergripande arbetsmiljöfrågor inte fungerar. Även en
plan över vilka åtgärder som kommer att vidtas utifrån bristerna, för att säkra en god
arbetsmiljö ska tas fram. Presenteras första halvåret 2022 till HSN.
Lars Bäckström (C) yrkar på följande tillägg: Det läggs till en mening i årsrapporten på
sid 10 under rubriken Händelser av väsentlig betydelse under Länssjukvårdsområde
1 om att BB i Lycksele under sommaren hade stängt under tre veckor.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna de två tilläggsyrkandena och finner att
nämnden bifaller desamma.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att det läggs till en mening i årsrapporten på
sid 10 under rubriken Händelser av väsentlig betydelse under Länssjukvårdsområde
1 om att BB i Lycksele under sommaren hade stängt under tre veckor. Årsrapport för
2021 fastställs sedan och överlämnas till regionstyrelsen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Hälso- och sjukvårdsdirektören får i
uppdrag att göra en analys kring varför efterlevnaden av samverkansavtalet kopplat till
övergripande arbetsmiljöfrågor inte fungerar. Även en plan över vilka åtgärder som
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kommer att vidtas utifrån bristerna, för att säkra en god arbetsmiljö ska tas fram.
Presenteras första halvåret 2022 till HSN.
Paragrafen justeras omedelbart.
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Upphandling av manuella rullstolar och tillbehör till Hjälpmedel.
Regionupphandling
HSN 1101-2021

Sammanfattning
Beslut om att inleda upphandling som avser manuella rullstolar och tillbehör.
Upphandlingen genomförs av Västerbottens läns landsting på uppdrag av övriga
upphandlande myndigheter; Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen.
Godkänt fastställande av upphandlingsdokumentation krävs för genomförandet
av upphandling. Upphandlingssekretess råder.
Förslag till beslut
Upprättat förslag till upphandlingsdokument fastställs. Upphandling får inledas.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Upprättat förslag till upphandlingsdokument fastställs. Upphandling får inledas.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
 Fullmakt från region Jämtland Härjedalen gällande regionupphandling Manuella
rullstolar och tillbehör
 Fullmakt från region Norrbotten gällande regionupphandling Manuella rullstolar
och tillbehör
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Omorganisation Centrum för Anestesi, operation och
intensivvård, Västerbotten till Centrum för Anestesi, operation
och intensivvård, Umeå respektive Skellefteå.
HSN 10-2022

Sammanfattning
Centrum för Anestesi operation och Intensivvård har tidigare varit länsklinik för
samtliga 3 sjukhus i region Västerbotten.
Vid chefsrekryteringsprocessen 2019 fanns inga sökande till tjänsten och även extern
rekryteringsfirma gjorde både försök att hitta lämpliga kandidater och en
omvärldsanalys. De visade på att uppdraget att driva en så stor verksamhet med så
många samarbetspartners på 3 orter ej medgav förutsättningar för att göra ett bra
arbete.
I ett första steg bildades i Lycksele 2020 ett Kirurgisk Centrum där anestesi, operation
och intensivvård och Helikopterverksamheten hamnade under centrat tillsammans
med kirurgi och ortopedi.
Under 2021 har verksamheten i Umeå ytterligare utökats med
flygambulansverksamheten.
Verksamheterna ser i dagsläget få fördelar med att organisatoriskt vara länsklinik. De
har en länssamordning som de ser skulle fungera oavsett organisatorisk tillhörighet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att dela länskliniken Centrum för Anestesi,
operation och intensivvård till Centrum för Anestesi, operation och intensivvård i Umeå
respektive Skellefteå.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att dela länskliniken Centrum för Anestesi,
operation och intensivvård till Centrum för Anestesi, operation och intensivvård i Umeå
respektive Skellefteå.
Beslutsunderlag
 Uppdelning av länsklinik anestesi, operation och intensivvård
 211209 AnOpIVA organisatorisk förändring RoK
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Riktlinje för privata vårdgivares tillgång till regionens
journalsystem
HSN 1310-2021

Sammanfattning
Region Västerbotten sluter avtal med privata vårdgivare. I samband med detta finns
ibland ett behov från antingen Region Västerbotten eller den privata vårdgivaren att få
tillgång till vissa av Region Västerbottens olika journalsystem. Behovet utgår ifrån
informationsdelning gällande patienter i en vårdkedja. Riktlinjen syftar till att behandla
alla privata vårdgivare med avtal med Region Västerbotten på ett likartat och objektivt
sätt utifrån vissa givna kriterier gällande tillgång till journalsystemet utifrån Region
Västerbottens behov av sammanhållen journalföring. Utifrån riktlinjen kommer
nämnder som upphandlar vårdgivare sedan att fatta beslut om tillgång till
journalsystem.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom riktlinjen och föreslår att
Regionstyrelsen fastställer föreslagen riktlinje.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom riktlinjen och föreslår att
Regionstyrelsen fastställer föreslagen riktlinje.
Beslutsunderlag
 Riktlinje för privata vårdgivares tillgång till regionens journalsystem
 Riktlinje privata vårdgivares tillgång till journalsystem
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Fullmakt till Regionala biobankscentrum för att lämna yttrande på
ansökan om klinisk prövning samt granska biobanksansökan för
Region Västerbottens räkning
HSN 53-2022

Sammanfattning
Biobank Sverige har tagit fram förenklade och resursbesparande rutiner för att
möjliggöra att studier som ansöker om tillstånd att bedriva klinisk prövning som
omfattas av EU-förordningarna nr 2017/745 och nr 2017/746 om medicintekniska
produkter, samt nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel (som börjar
tillämpas 31 januari 2022) samtidigt granskas gällande Lag (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. (biobankslagen). Detta i syfte att underlätta för klinisk
prövning och för att uppnå en för regionerna kostnadseffektiv och resursbesparande
process.
För att möjliggöra processen måste Region Västerbotten fatta beslut om att införa
denna, vilken innebär att Sveriges 6 st Regionala biobankscentrum (Regionalt
biobankscentrum norr, Regionalt biobankscentrum Mellansverige, Regionalt
biobankscentrum Stockholm, Regionalt biobankscentrum Väst, Regionalt
biobankscentrum Sydöst, Regionalt biobankscentrum Syd) mottar handlingar av
Läkemedelsverket så att Regionalt biobankscentrum kan lämna yttrande på ansökan
om klinisk prövning gällande biobank för Region Västerbottens räkning.
Förslag till beslut
Regionala biobankscentrum uppdras av Region Västerbotten att motta handlingar från
Läkemedelsverket angående ansökningar om kliniska prövningar samt att lämna
yttrande till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten på de delar av
ansökningar om kliniska prövningar som rör biologiska prov.
Regionala biobankscentrum uppdras av Region Västerbotten att administrativt
granska biobanksansökningar om tillgång till prov för kliniska prövningar med
avseende på att ansökan är valid och korrekt enligt biobankslagen. Vid behov, om
ansökan gäller befintliga vårdprov, inhämta yttrande gällande medicinsk
rimlighetsbedömning. Därefter lämna yttrande gällande ansökan om kliniska
prövningar enligt 4 kap. 6§ Läkemedelsförordning (2015:458), samt 4 kap. 2§
Förordning (2021:631), med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
medicintekniska produkter, samt att granska biobanksavtalet för regionens räkning.
Utfört arbete, av den verksamhet som avger yttrande och utför granskningar, ska vara
intäktsfinansierat.
Region Västerbotten bemyndigar utsedd biobansansvarig att utfärda fullmakt till chefer
på regionala biobankscentrum, i landet, att utföra ovanstående.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Regionala biobankscentrum uppdras av Region Västerbotten att motta handlingar från
Läkemedelsverket angående ansökningar om kliniska prövningar samt att lämna
yttrande till Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten på de delar av
ansökningar om kliniska prövningar som rör biologiska prov.
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Regionala biobankscentrum uppdras av Region Västerbotten att administrativt
granska biobanksansökningar om tillgång till prov för kliniska prövningar med
avseende på att ansökan är valid och korrekt enligt biobankslagen. Vid behov, om
ansökan gäller befintliga vårdprov, inhämta yttrande gällande medicinsk
rimlighetsbedömning. Därefter lämna yttrande gällande ansökan om kliniska
prövningar enligt 4 kap. 6§ Läkemedelsförordning (2015:458), samt 4 kap. 2§
Förordning (2021:631), med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om
medicintekniska produkter, samt att granska biobanksavtalet för regionens räkning.
Utfört arbete, av den verksamhet som avger yttrande och utför granskningar, ska vara
intäktsfinansierat.
Region Västerbotten bemyndigar utsedd biobansansvarig att utfärda fullmakt till chefer
på regionala biobankscentrum, i landet, att utföra ovanstående.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag






1. Förslag till beslut yttrande tillgång till prov_2021-12-13
2. Fullmakt RBC_EU-förordnignen_2021-12-08
3. Ti1. Anvisning yttrande enligt EU-förordningar kliniska prövning_2021-12-13
Brev till regionerna yttrande tillgång till prov-2021-12-13
Fullmakt för att lämna yttrande på ansökan om klinisk prövning samt granska
biobanksansökan
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Svar till initiativärende Spridd bröstcancer
HSN 1368-2021

Sammanfattning
En kartläggning som Bröstcancerförbundet gjort pekar på att det finns stora skillnader
i vården av spridd bröstcancer och att betydligt färre i region Västerbotten erbjuds eller
ges ”rätt” behandling. Ett initiativärende har till nämndens sammanträde 211210 rests
om att ge nämnden en förklaring till de påstådda skillnaderna gällande vården av
spridd bröstcancer. Ett PM har upprättats som svar på initiativärendet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att initiativärendet har besvarats och att
nämnden delgivits informationen.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att initiativärendet har besvarats och att
nämnden delgivits informationen.
Expedieras till
Brita Winsa HSD
Beslutsunderlag
 Initiativärende från Lars Bäckström (C), Elmer Eriksson (M), Åsa Ågren
Wikström (M), Jens Wennberg (L) och Betty-Ann Nilsson (KD) om de påstådda
skillnaderna i vården av spridd bröstcancer
 §196 Initiativärende från Lars Bäckström (C) m.fl om de påstådda skillnaderna i
vården av spridd bröstcancer
 Initiativärende Spridd bröstcancer
 Initiativärende Spridd bröstcancer
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Svar till initiativärende Ambulanssjukvården Västerbotten
HSN 42-2022

Sammanfattning
Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 220113 restes ett initiativärende
kring hanteringen av en rapport avseende ambulanssjukvården i Västerbotten som
togs upp vid nämndens möte i juni 2021. Initiativärendet hemställer om att det
ursprungliga underlaget från sakkunnig ska presenteras för nämnden och att de frisvar
som inkommit från medarbetare i en enkät och som omnämns i rapporten redovisas
för nämnd.
Frågan om frisvaren är sedan tidigare utredd av vår regionjurist då KD i september
2021 önskade ta del av dem. Juridiskt gjordes då bedömningen att då detta var en
intern enkät som skickats mellan enheter/funktioner inom myndigheten som inte är
fristående från varandra och svaren inte finns sammanställda (vilket nämns i
rapporten) är det att betrakta som arbetsmaterial och alltså inte en handling som
delas. Om en annan bedömning eventuellt skulle göras i dagsläget behöver materialet
noggrant gås igenom för att se till att det är ett avidentifierat, dvs att det inte röjer
enskild medarbetares uppfattning. I dagsläget betyder det att materialet ej heller nu
delas med nämnden.
Det ursprungliga underlaget till rapporten redovisas dock till nämnden.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att den har fått ta del av det ursprungliga
underlaget och att man accepterar att frisvaren på medarbetarenkäten inte delas med
nämnden pga klassning som icke sammanställt arbetsmaterial.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lars Bäckström (C), Elmer Eriksson (M), Åsa Ågren (M), Jens Wennberg (L) och
Betty-Ann Nilsson (KD) yrkar att:
- Det uppdras till förvaltningschef att ta fram ett förslag till plan för ambulanssjukvården innefattande mål och responstider samt vilka resurser som är tillgängliga
och på vilket sätt ambulanssjukvården är organiserad.
- Det uppdras till förvaltningschef att ta fram förslag på hur koordinering
av ambulanssjukvårdens uppdrag kan förbättras samt hur samarbetet med kommunal
sjukvård kan öka.
- Det uppdras till förvaltningschef att presentera en plan gällande
kompetensutveckling av ambulanssjukvårdens medarbetare och på vilket sätt detta
ska finansieras.
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna tilläggsyrkandet och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Betty-Ann Nilsson (KD) yrkar att:
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vid nämnden i april ska redovisas vilka delar som plockats bort i den (friserade)
version som låg på HSN:s bord för beslut.
- att vid nämnda redovisning redovisa vilka konsekvenser det får att man plockat bort
dessa viktiga delar ur verksamhetsrapporten.
- att nämnden får bekräftat att detta inte händer igen så vi kan lita på att
verksamheternas rapporteringar speglar verkligheten.
- att till samma redovisning omprövning sker att även de frisvar som inkommit i
samband med enkäten delges nämnden.
- att till nämnden i maj ärendet om ambulansverksamheten finns på nämndens
dagordning för beslut utifrån redovisning och alla fakta på bordet så kan vi fatta rätt
beslut.
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna tilläggsyrkandet men finner att
nämnden avslår detsamma.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att den har fått ta del av det ursprungliga
underlaget och att man accepterar att frisvaren på medarbetarenkäten inte delas med
nämnden pga klassning som icke sammanställt arbetsmaterial.
- Det uppdras till förvaltningschef att ta fram ett förslag till plan för ambulanssjukvården innefattande mål och responstider samt vilka resurser som är tillgängliga
och på vilket sätt ambulanssjukvården är organiserad.
- Det uppdras till förvaltningschef att ta fram förslag på hur koordinering
av ambulanssjukvårdens uppdrag kan förbättras samt hur samarbetet med kommunal
sjukvård kan öka.
- Det uppdras till förvaltningschef att presentera en plan gällande
kompetensutveckling av ambulanssjukvårdens medarbetare och på vilket sätt detta
ska finansieras.
Beslutsunderlag
 Initiativärende Ambulanssjukvården i Västerbotten
 Ambulanssjukvården Västerbotten Ursprungligt underlag JS
 §34 Initiativärende från Lars Bäckström (C). Hanteringen av
ambulansverksamhetens rapport
 Initiativärende från Lars Bäckström (C). Hanteringen av
ambulansverksamhetens rapport som presenterades vid hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde i juni 2021
 Yrkande. Ambulansrapporten
 Yrkande KD HSN 220216
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Svar till motion nr 26-2021 Inför avgiftstrappa för språktolk
HSN 1121-2021

Sammanfattning
Enligt de krav som finns i hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen är
Region Västerbotten skyldig att ge alla patienter en god och patientsäker vård. En
förutsättning för en god och säker vård är bla att få möjlighet att vara delaktig i sin
vård och behandling. Patientlagen anger vidare rätten till individuellt anpassad
information vid besök i vården vilket inte skulle kunna garanteras utan att ha tillgång
till språktolk när detta behov finns. En avgiftsfri användning av språktolktjänster är en
förutsättning för att en jämlik vård ska kunna ges.
Möjlighet finns att redovisa tolkkostnader då särskilt konto för tolktjänster finns.
Kostnader för språktolk finns under språktolk övriga. En avläsning visar enkelt
kostnaden per kostnadsställe och per leverantör.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen avslås.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen avslås.
Expedieras till
Regionstyrelsen, Regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 Motion 26 2021 Inför avgiftstrappa för språktolk
 Motion 25 Inför en avgiftstrappa för språktolk
 Motion nr 26-2021 till regionfullmäktige från Sverigedemokraterna (SD) - Inför
avgiftstrappa för språktolk
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Svar till motion 32 2020 Återför ambulansen till Skellefteå
HSN 908-2020

Sammanfattning
Ambulanssjukvården Västerbotten har under åren 2019 och 2020 arbetat för att
åstadkomma balans i ekonomin. En av åtgärderna har varit att se över bemanningen.
Översynen visade att för en av dygnsbilarna i Skellefteå saknades finansiering för tre
tjänster. Den risk- och konsekvensanalys som togs fram belyste vidare att den ena
dygnsbilen låg på en belastning på 12–14% på nätterna vilket är att betrakta som låg
nyttjandegrad. Man valde utifrån detta att flytta dygnsbilen i Skellefteå till Robertsfors
för att hämta in finansiering. I samband med detta överfördes fyra årstjänster från
Umeå till Skellefteå för att täcka dygnet-runt verksamhet i Robertsfors. De utökade
tjänsteutrymmet gav också möjlighet för att etablera en kvällsbil till i Skellefteå som
idag går 1330 – 2300. Besluten om förändring samverkades i verksamhetens
ledningsgrupp (VSG).
Utifrån den aktuella belastningen på ambulansen i Robertsfors ser vi idag ingen
möjlighet att göra om den till en akutbil eller flytta tillbaka den in till Skellefteå.
Utredning pågår nu kring möjligheten att etablera en nattambulans med jour i
Skellefteå i syfte att minska belastningen och skapa en än bättre förmåga att
upprätthålla beredskap både i Skellefteå och Robertsfors. Vid alla förändringar inom
ambulanssjukvården måste de ekonomiska ramarna i förhållande till behoven
beaktas.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen anses besvarad.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen anses besvarad.
Expedieras till
Regionstyrelsen, Regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 Motion 32 2020 Återför ambulansen till Skellefteå
 Svar på motion 32 2020 Återför ambulansen till Skellefteå
 Motion nr 32-2020 Återinför ambulansenheten till Skellefteå
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Svar till motion nr 16-2021 Inför vaccinationsprogram för 65+
HSN 730-2021

Sammanfattning
Motionären föreslår att Region Västerbotten skall införa ett vaccinationsprogram
gällande influensa, pneumokocker (lunginflammation) och bältros.
Gällande influensavaccination så är beslut redan taget om införande av kostnadsfri
vaccination för alla >65 år from säsongen 2021/2022.
För pneumokockvaccin har Regionstyrelsen beslutat om att införa kostnadsfri
pneumokockvaccination för alla >65.
Vad gäller Bältros så finns i dagsläget två vaccin tillgängliga.
Zostavax som funnits på den svenska marknaden sedan några år tillbaka samt
Shingrix som finns på den svenska marknaden sedan 2020, dock i begränsad
omfattning. Shingrix är ett mycket effektivare vaccin och rekommenderas före
Zostavax. Rådet för nya terapier, NT rådet, utreder värdet av införandet av vaccination
med Shingrix och rekommenderar regionerna i ett yttrande 201214 att avvakta med att
finansiera detta vaccin innan utredningen är klar. Sakkunniga inom region
Västerbotten instämmer i denna rekommendation (länk nedan).
Shingrix – förebyggande mot Herpes zoster och postherpetisk neuralgi (janusinfo.se)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att besluta att motionen är
besvarad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jens Wennberg (L) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till beslut mot Jens
Wennbergs (L) förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag till beslut.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att besluta att motionen är
besvarad.
Reservation
Jens Wennberg (L) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
 Svar på motion 16-2021 inför vaccinationsprogram för 65+
 Motion nr 16-2021 från Marianne Normark (L) till regionfullmäktige - Inför
vaccinationsprogram för 65+
 Svar på motion 16 2021 Inför vaccinationsprogram för 65+
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Anmälningar

Sammanfattning
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
Besluten är anmälda.
Beslut
Besluten är anmälda.
Beslutsunderlag
 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut fattat med stöd av delegation.
Förteckning.
 Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från hälso- och
sjukvårdsdirektören. Förteckning.
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Handlingar för kännedom

Sammanfattning
Protokoll och andra handlingar delges för kännedom till nämnden.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag








Samråd sverigefinnar. Sammanträdesanteckningar punkt 1-8
Samråd samer. Sammanträdesanteckningar punkt 1-7
Utskott för funktionshinder och samverkan. Protokoll § 1-6
Utskott för primärvård och tandvård. Protokoll § 1-4
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott. Protokoll § 1-14
Missiv, Olämplig hantering av rapport om ambulanssjukvård
Promemoria, Olämplig hantering av rapport om ambulanssjukvård
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Initiativärende från Betty-Ann Nilsson (KD) och Max Fredriksson
(KD) till hälso- och sjukvårdsnämnden. Patientnämndens
information
HSN 181-2022

Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar
Initiativärendet anmäls och lämnas till beredning.
Beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar
Initiativärendet anmäls och lämnas till beredning.
Beslutsunderlag
 Initiativärende från Betty-Ann Nilsson (KD) och Max Fredriksson (KD) till hälsooch sjukvårdsnämnden. Patientnämndens information
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