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Upphandling, Egenprovtagning covid-19 för Region Västerbotten
HSN 299-2022

Sammanfattning
Idag har regionen avtal via Folkhälsomyndigheten med leverantörer för att hantera
egenprovtagning av covid-19. Dessa avtal löper ut 2022-03-31 men kravet från
Folkhälsomyndigheten gäller fortfarande för smittspårning och kontroll av smittläget
gällande covid-19 inom regionen.
Regionen har därför behov av fortsatta avtal för packning och märkning av
provtagningskit för egenprovtagning av covid-19 med ett systemstöd för
provregistrering och provsvar. Behov finns också av att ha externt laboratorium med
kapacitet för att hantera PCR-analys av covid-19 utöver den mängd som regionen kan
analysera i egen regi. Regionen kan idag analysera upp till 1 000 prover per vecka
men resterande behöver då kunna skickas på externt laboratorium för att täcka
behovet av att analysera upp till 7 800 prover per vecka som regionen har ålagt på sig
att kunna hantera.
Förslag till beslut
Att tillåta direktupphandling med Direkttest Sverige AB för packning och märkning av
provtagningskit samt systemstöd för provregistrering och provsvar samt med Eurofins
Clinical Testing AB för PCR-analys av covid-19.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Att tillåta direktupphandling med Direkttest Sverige AB för packning och märkning av
provtagningskit samt systemstöd för provregistrering och provsvar samt med Eurofins
Clinical Testing AB för PCR-analys av covid-19.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
 Avtal_Direkttest
 Avtal Eurofins
 Tjänst HSN beslutsunderlag upphandlingsärende fastställande tilldelningsbeslut
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Upphandling, NPF-utredning
HSN 256-2022

Sammanfattning
Beslut om att inleda upphandling som avser utredning av neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning av barn, ungdomar och vuxna på plats i Västerbotten och
omfattar:
• Anamnes
• Medicinsk utredning
• Psykologisk utredning
• Återgivning
Avser barn och ungdomar med huvudfrågeställning autismspektrumtillstånd eller
ADHD eller en kombination av dessa. Avser vuxna med huvudfrågeställning
autismspektrumtillstånd, personlighetsstörning eller dessa i samsjuklighet med ADHD.
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
 Fastställande av upphandlingsdokument HSN 256-2022
 Tjänstekrivelse NPF-utredning
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Upphandling, MR-system helkropp, supraledande magnet till
Bild- och funktionsmedicin
HSN 277-2022

Sammanfattning
Beslut om att inleda upphandling som omfattar MR-utrustning för ersättning och
expansion till röntgenavdelningarna vid Skellefteå lasarett, Lycksele lasarett samt
Norrlands universitetssjukhus. Utrustningarnas användningsområden i klinisk
verksamhet för barn och vuxna är undersökningar av buk, skelett, kärl, hjärna,
huvud/hals, rygg, hjärta, bröst och helkroppsundersökningar. Utrustningarna ska även
kunna användas för patienter i narkos.
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
 Tjänstekrivelse MR supraledande magnet
 Upphandlingsdokument
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Yttrande över revisionsrapporten 4/2021 Kontroll över beslut
HSN 1412-2021

Sammanfattning
I sin revisionsplan för år 2021 har revisorerna beslutat att genomföra en fördjupad
granskning av vilken kontroll regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och
regionala utvecklingsnämnden har över beslut inom sina ansvarsområden.
Granskningen visar på flera områden som hälso- och sjukvårdsnämnden behöver
utveckla för att säkerställa en tillräcklig kontroll över beslut. Det handlar främst om att
förbättra styrdokumenten och se till att beslut blir dokumenterade, anmälda och
anslagna. Utifrån resultatet av granskningen lämnar revisionen nedanstående
rekommendationer
·
Utred hur delegationsordningar kan utvecklas och bli tydligare om vilka
beslutsbefogenheter som delegeras. Klargör gränser om vad som inte är delegerat
och vad som är delegerat. Plocka även bort åtgärder som innebär ren verkställighet.
·
Besluta om tydligare regler och rutiner för hur beslut ska dokumenteras och
anmälas. Av dokumentationen bör det bland annat framgå med vilka befogenheter
beslut är tagna.
·
Styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör utveckla digitala stödsystem
för hanteringen av beslut. Säkerställ att det är enkelt och effektivt att dokumentera och
anmäla beslut.
·
Genomför utbildningsinsatser i regionen om hur beslut ska hanteras och vilka
regler som gäller.
·
Utveckla uppföljningen och kontrollerna av hur beslut dokumenteras och
anmäls.
Svar till rapporten har upprättats där det framgår vilka åtgärder som är vidtagna och
vilka rutiner som finns för att säkerställa en god kontroll av beslut inom nämndens
oansvarsområde.

Förslag till beslut
Yttrande lämnas enligt upprättat förslag
Paragrafen justeras omedelbart
Beslut
Yttrande lämnas enligt upprättat förslag
Paragrafen justeras omedelbart
Beslutsunderlag
 §21 Yttrande över revisionsrapport 4/2021 Kontroll över beslut
 Yttrande över revisionsrapport 4 /2021
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 Granskning om kontroll över beslut 2021. Missiv
 Granskning om kontroll över beslut 2021. Fördjupad granskning nr 4-2021
 Yttrande över granskning om kontroll över beslut
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Återkoppling på fullmäktigeberedningarnas rapporter 2021
HSN 335-2022

Sammanfattning
Fullmäktiges tre beredningar (Södra Lappland, Skellefte/Norsjö och Umeå) för
folkhälsa och demokrati fick för 2021 två likalydande riktade uppdrag av
regionfullmäktige.
Uppdrag 1
Genom medborgardialog ta fram underlag för att stärka god och nära vård ur ett
medborgarperspektiv med fokus på jämlikhet och tillgänglighet genom samverkan
med andra aktörer.
Uppdrag 2
Genom medborgardialog och i samverkan med relevanta samhällsaktörer undersöka
hur regionens verksamheter på ett mer effektivt sätt kan stötta invånarna i arbetet med
att förebygga övervikt, fetma, diabetes samt hjärt- och kärlsjukdom för ökad livskvalitet
och för att främja en jämlikare folkhälsa i Västerbotten.
Beredningarna har genom medborgardialog samlat in underlag och sammanställt
varsin rapport där resultatet av uppdragen beskrivs. Hälso- och sjukvårdsnämnden
har tagit del av rapporterna och upprättat ett yttrande som återkoppling på
beredningarnas rapporter.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att överlämna sin återkoppling på
fullmäktigeberedningarnas rapporter till regionfullmäktige.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att överlämna sin återkoppling på
fullmäktigeberedningarnas rapporter till regionfullmäktige.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
 HSN yttrande på fullmäktigeberedningarnas rapporter 2021
 HSN återkoppling på fullmäktigeberedningarnas rapporter 2021
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Beslut om att följa SKR rekommendation om ersättningsregler
för boende i samband med nationell högspecialiserad vård (NHV)
HSN 508-2020

Sammanfattning
I ett meddelande från SKR (meddelande från styrelsen nr 7 2020) rekommenderas
regionerna att besluta om att godkänna rekommendation om ersättningsregler för
boende i samband med nationell högspecialiserad vård. Sveriges sjukvårdsregioner
med ingående regioner har under lång tid samverkat nationellt kring så kallas
rikssjukvård. Sedan 2015 har också samtliga regioner beslutat att införa 10 nationella
vårduppdrag inom cancervården. Sammantaget har dock den nationella vården varit
av begränsad omfattning. Riksdagen beslutade 2018 att ge Socialstyrelsen i uppdrag
att genomlysa samtliga sjukdomsgrupper för att koncentrera den högspecialiserade
vården nationellt. All nationell högspecialiserad vård (NHV) blir i och med
riksdagsbeslutet tillståndspliktigt. Rikssjukvård överfördes till nya systemet 1 juli 2018.
Den nationella högspecialiserade vården kommer när samtliga sjukdomsgrupper gåtts
igenom att bli betydligt mer omfattande än idag. Därmed kommer allt fler patienter att
vårdas utanför den egna regionen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Region Västerbotten att boende för
patienter (oavsett ålder) vid planerad nationell högspecialiserad vård utanför den egna
regionen ersätts i följande fall:



När övernattning krävs på grund av hälsotillstånd/medicinska orsaker.
När patienten är kallad till provtagning dagen före och/eller om patienten på
grund av avstånd från bostad till sjukhus inte har möjlighet att ta sig till eller
från sjukhuset samma dag som bedömning/behandling ska ske.
Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand
patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum.
Ingen egenavgift tas ut.
Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Intyg
I samband med remittering för nationell högspecialiserad vård utfärdar remitterande
region också intyg gällande boende till såväl utförande vårdenhet i annan region som
intern enhet för boendeersättning i den egna regionen.
Närstående till vuxna patienter
Boende
Boende för en närstående till vuxna patienter vid planerad nationell högspecialiserad
vård utanför den egna regionen ersätts i de fall som gäller för patienter enligt ovan.
Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand
patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum.
Ingen egenavgift tas ut.
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Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Intyg
I samband med remittering för nationell högspecialiserad vård utfärdar remitterande
region också intyg gällande boende till såväl utförande vårdenhet i annan region som
intern enhet för boendeersättning i den egna regionen.
Om medicinska skäl för boende för närstående uppstår under patientens nationella
högspecialiserade ska utförande enhet kontakta remittenten som prövar frågan om
boendeersättning.
Närstående till barn
Boende
Boende för en närstående till barn ersätts vid planerad nationell högspecialiserad vård
utanför den egna regionen. Om remittenten bedömer att två närstående ska närvara
så ersätts båda. Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i
första hand patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum. Åldersgräns för
barn är enligt respektive regions åldersgräns för barn.
Ingen egenavgift tas ut.
Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Intyg
Intyg krävs från remitterande region om mer än en närstående ska ersättas.
Närstående till patient med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd
Boende
Boende för en närstående ersätts om utförande enhet bedömer att närvaro är
nödvändig i samband med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd.
För barn gäller att om patientansvarig läkare bedömer att två närstående ska närvara
så ersätts båda.
Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand
patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum i högst 4 dygn.
Ingen egenavgift tas ut.
Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Beslut om ersättning
Patientansvarig läkare i utförande region kan besluta om boende i högst 4 dygn.
Intyg
Intyg från remitterande region krävs vid vistelse mer än 4 dygn för att
boendekostnaden ska ersättas.
Paragrafen justeras omedelbart.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Region Västerbotten att boende för
patienter (oavsett ålder) vid planerad nationell högspecialiserad vård utanför den egna
regionen ersätts i följande fall:



När övernattning krävs på grund av hälsotillstånd/medicinska orsaker.
När patienten är kallad till provtagning dagen före och/eller om patienten på
grund av avstånd från bostad till sjukhus inte har möjlighet att ta sig till eller
från sjukhuset samma dag som bedömning/behandling ska ske.
Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand
patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum.
Ingen egenavgift tas ut.
Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Intyg
I samband med remittering för nationell högspecialiserad vård utfärdar remitterande
region också intyg gällande boende till såväl utförande vårdenhet i annan region som
intern enhet för boendeersättning i den egna regionen.
Närstående till vuxna patienter
Boende
Boende för en närstående till vuxna patienter vid planerad nationell högspecialiserad
vård utanför den egna regionen ersätts i de fall som gäller för patienter enligt ovan.
Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand
patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum.
Ingen egenavgift tas ut.
Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Intyg
I samband med remittering för nationell högspecialiserad vård utfärdar remitterande
region också intyg gällande boende till såväl utförande vårdenhet i annan region som
intern enhet för boendeersättning i den egna regionen.
Om medicinska skäl för boende för närstående uppstår under patientens nationella
högspecialiserade ska utförande enhet kontakta remittenten som prövar frågan om
boendeersättning.
Närstående till barn
Boende
Boende för en närstående till barn ersätts vid planerad nationell högspecialiserad vård
utanför den egna regionen. Om remittenten bedömer att två närstående ska närvara
så ersätts båda. Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i
första hand patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum. Åldersgräns för
barn är enligt respektive regions åldersgräns för barn.
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Ingen egenavgift tas ut.
Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Intyg
Intyg krävs från remitterande region om mer än en närstående ska ersättas.
Närstående till patient med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd
Boende
Boende för en närstående ersätts om utförande enhet bedömer att närvaro är
nödvändig i samband med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande tillstånd.
För barn gäller att om patientansvarig läkare bedömer att två närstående ska närvara
så ersätts båda.
Boendekostnad ersätts upp till nivå motsvarande dygnskostnad för i första hand
patienthotell och i andra hand för hotell i standardrum i högst 4 dygn.
Ingen egenavgift tas ut.
Måltider
Inga måltider ersätts utöver frukost som ingår i hotellets dygnspris.
Beslut om ersättning
Patientansvarig läkare i utförande region kan besluta om boende i högst 4 dygn.
Intyg
Intyg från remitterande region krävs vid vistelse mer än 4 dygn för att
boendekostnaden ska ersättas.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
 §22 Beslut om att följa SKR rekommendation om ersättningsregler för boende i
samband med nationell högspecialiserad vård (NHV)
 Beslut om att följa SKR rekommendation om ersättningsregler för boende i
samband med nationell högspecialiserad vård (NHV)
 Meddelande från styrelsen nr 7/2020. Rekommendation om ersättningsregler
för boende i samband med nationell högspecialiserad vård, NHV. Påminnelse
 Meddelande från styrelsen nr 7/2020. Rekommendation om ersättningsregler
för boende i samband med nationell högspecialiserad vård (NHV)
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Beslut om att följa SKR rekommendation att delta i studie för att
utrota cervixcancer
HSN 1344-2021

Sammanfattning
I ett meddelande från SKR (meddelande från styrelsen nr 19 2021) rekommenderas
regionerna att besluta om att delta i studie avseende utrotning av cervixcancer genom
catch-up HPV-vaccination av kvinnor födda 1994 till 1998. Regionerna uppmanas
vidare att ansluta sig till ett generiskt kallelsesystem för cervixcancer. Regionerna
föreslås att genomföra vaccinationerna i samband med ordinarie screeningbesök eller
genom att använda den uppbyggda vaccinationsstruktur som byggts upp i samband
med Covid-vaccinationerna. Detta är ett komplement till tidigare HPV-vaccinationer
som i Västerbotten genomförts inom barnvaccinationsprogrammet och vid catch-up till
18 år. Det vaccin som erbjuds nu, Gardasil9, ger i jämförelse med det tidigare ett
bredare och högre skydd. Även de som tidigare vaccinerats kommer därför att
erbjudas detta nya vaccin. Regionerna uppmanas att meddela sitt beslut till SKR
senast den 1 april 2022.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Region Västerbotten skall delta i studien för
utrotning av cervixcancer genom catch-up vaccination av kvinnor födda 1994-1998
enligt SKR rekommendation. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar vidare att
tillstyrka den rekommendation om att region Västerbotten skall ansluta sig till det
generiska kallelsesystemet HKS som styrgruppen för cervixcancerprevention har
framställt.
Deltagande i och genomförandet av är dock förbehållet att finansiering kan avsättas
under 2023.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar vidare att ge Hälso- och sjukvårdsdirektören
uppdraget att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda och föreslå former för
genomförandet. I beredningen skall också en beräkning av kostnaden för regionen att
delta i studien och genomföra vaccinationerna redovisas.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att Region Västerbotten skall delta i studien för
utrotning av cervixcancer genom catch-up vaccination av kvinnor födda 1994-1998
enligt SKR rekommendation. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar vidare att
tillstyrka den rekommendation om att region Västerbotten skall ansluta sig till det
generiska kallelsesystemet HKS som styrgruppen för cervixcancerprevention har
framställt.
Deltagande i och genomförandet av är dock förbehållet att finansiering kan avsättas
under 2023.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar vidare att ge Hälso- och sjukvårdsdirektören
uppdraget att tillsätta en arbetsgrupp för att bereda och föreslå former för
genomförandet. I beredningen skall också en beräkning av kostnaden för regionen att
delta i studien och genomföra vaccinationerna redovisas.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
 Rekommendation att delta i studie för att utrota livmoderhalscancer genom
HPV-vaccination
 Meddelande om beslut till SKR
 §23 Beslut om att följa SKR rekommendation att delta i studie för att utrota
cervixcancer
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