Kallelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tid: Klockan 10:00-16:00
Plats: Styrelserummet, Regionens hus

Ordförande
Anna-Lena Danielsson (S)
Ledamöter
Lars Bäckström (C), 1:e vice ordförande
Kjell Bäckman (V), 2:e vice ordförande
Urban Lindström (S)
Katarina Jonsson (S)
Kenneth Andersson (S)
Susanne Dufvenberg (S)
Jens Wennberg (L)
Margaretha Löfgren (V)
Elmer Eriksson (M)
Åsa Ågren Wikström (M)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Hans Brettschneider (MP)
Ersättare
Annette Andersson (S)
Marianne Normark (L)
Ulf Liljegren (S)
Margareta Gustavsson (S)
Per-Erik Lundmark (S)
Agneta Lindström Berg (S)
Joanna Forssén (M)
Ann-Kristin Falkman (C)
Max Fredriksson (KD)
Anna Dahlén (V)
Elin Segerstedt Söderberg (M)
Övriga
Johanna Salomonsson
Brita Winsa

Sammanträdesdatum
2022-04-12
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Program
Program
10.0
Upprop
5
10.0
5Resultatuppföljning
10.5
0

Harriet Boström, strateg och
Ewelina Ogenblad, hr-strateg

10.5
011.1
0

Ulf Widmark, verksamhetschef
Per Strömbro, kommunikatör
och Malin Kågström,
projektledare Sweco

11.1
011.3
0

Kommunikation kring
fastighetsutveckling och byggprojekt
i Skellefteå återkomma regelbundet i
HSN

Delbetänkande: "Från delar till helhet, En
Monica Wahlström, enhetschef
reform för samordnade, behovsanpassade och
och Lars Högberg, medicinsk
personcentrerade insatser för personer med
chef
samsjuklighet”

11.3
012.0
0

Hälso- och
sjukvårdsdirektörens information

Brita Winsa, hälso- och
sjukvårdsdirektör

12.0
0Lunch inklusive gruppmöten
13.3
0
13.3
0OPT - Organiserad prostatacancertestning
14.0
0

Johan Styrke, urolog Region
Västernorrland och Jonas
Sandberg, urolog Region
Västerbotten

14.0
0Primärvårdsjouren Umeå
14.1
0

Christer Wilhelmsson,
områdeschef

14.1
0Paus
14.2
0

Kallelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden

3 (12)

Sammanträdesdatum
2022-04-12

14.2
0Status Nära vård arbetet
14.5
0
14.5 Digitaliseringsstrategin
015.1
0

Gunilla Larsson, strateg

Thomas Fritz, avdelningschef

15.1
Beslutsmöte
0

2.

Justering
Förslag till beslut
Lars Bäckström (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande AnnaLena Danielsson (S). Justeringen görs digitalt den 22 april.

3.

Fastställande av föredragningslista
HSN 72-2022
Sammanfattning
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
Förslag till beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
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Personalföreträdare i nämnd
Sammanfattning
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 12 april 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 12 april 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.

5.

Informationer
HSN 16-2022
Sammanfattning
Enligt program.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Redovisning av god och nära vård enligt överenskommelsen 2021
HSN 701-2021
 RV_Digitaliseringsstrategi
 OPT_HSN_RVB_220412
 Kommunikationsplan byggprojekt Skellefteå lasarett
 HSN 2022-04-12
 Digitaliseringsstrategi 2025 HSN
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”Från delar till helhet, En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser för personer
med samsjuklighet”; ett delbetänkande från
samsjuklighetsberedningen, SOU 2193
HSN 1385-2021
Sammanfattning
Region Västerbotten har beretts möjlighet att yttra sig om delbetänkandet
”Från delar till helhet; En reform för samordnade, behovsanpassade och
personcentrerade insatser för personer med samsjuklighet”. Region
Västerbotten har beaktat ett antal punkter där man lyfter en del farhågor
kopplade till förslaget och har upprättat ett yttrande.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avge upprättat svar.
Beslutsunderlag
 Betänkandet Från delar till helhet - En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet, SOU 2021:93
 Remiss Från delar till helhet - En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet, SOU 2021:93
 Betänkande samsjuklighet
 Delbetänkande samsjuklighet SOU 2193

7.

Uppdrag att utreda om Region Västerbotten erbjuder vård för
personer med erfarenhet av sexualiserat våld
HSN 1435-2021
Sammanfattning
Mikaela Lindström (leg psykolog) har fått i uppdrag av HSD att utreda
följande frågeställningar:
Finns det i Region Västerbotten verksamheter som erbjuder vård till
personer med erfarenheten av sexualiserat våld?
Är verksamheterna byggda på fortsatt teamarbete och etablerade
behandlingsmetoder?
Syftet med uppdraget har varit att kartlägga vilken vård som ges i dagsläget.
Uppdraget har genomförts genom intervjuer och granskning av rutiner och
riktlinjer för arbete med våldsutsatta.
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Analysen som framläggs i rapporten är att Region Västerbotten erbjuder
vård till personer utsatta för sexualiserat våld och att mottagningens arbete
sker i team mellan olika proffessioner och gemensamma bedömnings- och
behandlingsronder. Således är svaret ja på båda frågeställningarna i
uppdraget enligt ovan.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att informationen från HSD uppdrag
har delgetts nämnden. Analysen från uppdraget är att Region Västerbotten
har en fungerande verksamhet för vård av personer utsatta för sexualiserat
våld och att bedömning och behandling sker i form av teamarbete med
etablerade metoder.
Beslutsunderlag
 Uppdrag att utreda om Region Västerbotten erbjuder vård till personer
med erfarenhet av sexualiserat våld
 rapport region Västerbotten

8.

Hemställan till Regionstyrelsen om prioritetsordning vid
utbudsbegränsningar hälsovalet
Vid utskottet för primärvård och tandvårds sammanträde den 24 mars lyftes
behovet av att införa en gemensam och transparant prioritetsordning vid
utbudsbegränsningar inom hälsovalet 2022.
Utskottet för primärvård och tandvård har beslutat att hemställa till Hälsooch sjukvårdsnämnden om att tillskriva Regionstyrelsen om behovet av att
införa en gemensam och transparant prioritetsordning vid
utbudsbegränsningar inom hälsovalet redan för 2022, likt den som återfinns
inom folktandvården, med anledning av den extremt ansträngda
arbetssituationen inom primärvården.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att tillskriva Regionstyrelsen om
behovet av att införa en gemensam och transparant prioritetsordning vid
utbudsbegränsningar inom hälsovalet redan för 2022, likt den som återfinns
inom folktandvården, med anledning av den extremt ansträngda
arbetssituationen inom primärvården.
Beslutsunderlag
 Utskott för primärvård och tandvård. Protokoll §§ 10-14
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Sommarplanering Primärvården 2022
HSN 385-2022
Sammanfattning
Inför sommaren har ett antal anhållanden om utbudsbegränsningar i
primärvården sammanställts. Den huvudsakliga orsaken till att begränsa
verksamheten är personalbrist under semesterperioden.
Sammanfattningsvis är följande förändringar föreslagna:
NSV Södra Lappland
Genom ett begränsat utbud och samordning av resurser mellan sjukstugorna
under veckorna 25–32 kommer man att ha mellan 16–20 tillgängliga
vårdplatser. Även om oförutsedda händelser kan innebära en akut
förändring så ska antalet vårdplatser aldrig understiga 12.

NSV Skellefteå
Samordning och utbudsbegränsningar är nödvändiga för att kunna
upprätthålla den nödvändiga primärvården under sommaren på grund av
bemanningssituationen.

Basenhet Syd (Anderstorp, Bureå, Burträsk, Lövånger)
Bureå HC hålls stängd v29-32 och verksamheten samordnas med Lövånger
HC.
Basenhet Väst (Erikslid, Heimdall, Boliden/Jörn, Norsjö)
Bolidens HC kommer att vara stängd fredagar v 25-32. Hänvisning sker till
Erikslid och Heimdall. Distriktssköterskemottagningen i Jörn kommer som
tidigare att vara sommarstängd.
Basenhet Nord (Byske, Kåge, Moröbacke, Ursviken)
Kåge HC hålls stängd v25-32, samordnar verksamheten med Byske HC.
Moröbacke HC hålls stängd v25-32, samordnar verksamheten med Ursviken
HC.

NSV Umeå
Alla HC öppna – men med reducerad personal. Samarbete mellan HC i varje
basenhet.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker anhållanden om
utbudsbegränsningar för primärvården under sommaren 2022 och förordar
Regionstyrelsen om att besluta om dessa enligt förslag.
Beslutsunderlag















10.

Kopia av Kopia av Sjukstugeplatser sommaren 2022 220331
Översikt av utbudsbegränsningar och stängningar sommaren 2022
Utbudsbegränsningar på Åsele sjukstuga avdelning sommaren 2022
Utbudsbegränsningar på Vilhelmina sjukstuga avdelning sommaren
2022
Utbudsbegränsningar på Storuman sjukstuga avdelning sommaren
2022
Utbudsbegränsningar på Stenbergska HC ungdomsmottagning
sommaren 2022
Utbudsbegränsningar på Stenbergska HC sommaren 2022
Utbudsbegränsningar på Malå och Sorsele sjukstugor avd. sommaren
2022
Utbudsbegränsningar på Dorotea sjukstuga avd. sommaren 2022
Stängning av hälsocentral - sommar Kåge 2022
Stängning av hälsocentral - MoröBacke sommar 2022
Sommarplanering PV 2022
Utbudsbegränsningar på en hälsocentral boliden 2022
Stängning av hälsocentral Bureå - sommar 2022

Arbetsordning samråd samer
HSN 323-2022
Sammanfattning
Region Västerbottens samråd med samer har en tydlig plats i regionens
organisation. Förslag till arbetsordning är framtaget av parterna i samverkan
och beskriver syftet med samrådet samt dess arbetsformer.
Förslag till beslut
Utskottet förslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Arbetsordning för samråd antas.
Beslutsunderlag
 Arbetsordning samråd samer förslag slutlig version
 §18 Arbetsordning samråd samer
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Upphandling av diabetestekniska hjälpmedel till
Medicincentrum
HSN 1152-2021
Sammanfattning
Upphandling avser diabetestekniska hjälpmedel till Medicincentrum.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Förslag till leverantör fastställs enligt upprättat förslag.
Paragrafen direktjusteras.

12.

Sommarplanering förlossning 2022
HSN 413-2022
Sammanfattning
Arbetet med att säkerställa bemanningen vid länets tre förlossningsenheter
inför sommarperioden 2022, veckorna 25–32, påbörjades i oktober -21.
Det ursprungliga uppdraget till länsklinikens verksamhetschef var att
gemensamt planera för sommarens bemanning vid länets tre
förlossningskliniker för att tidigt kunna lämna behovet av hyrpersonal till
upphandlingsenheten. Antalet pass som kan bemannas av hyrpersonal är få
och det råder stor brist och hög efterfrågan i hela landet.
Arbetet och planeringen resulterade i ett bedömt behov av att det totalt för
länet saknades drygt 600 arbetspass. Det ansträngda läget
kommunicerades till hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i januari samt för
hälso- och sjukvårdsnämnden i mars. Dialog har vidare förts med
primärvården för att om möjligt kunna lösa vissa pass med barnmorskor
anställda där vilket i något enstaka fall har gett resultat.
I januari gick verksamhetschefen vid CFOG ut med erbjudande om
ekonomisk extraersättning till de barnmorskor som frivilligt kunde ta extra
arbetspass och då framför allt arbete i Lycksele. Med denna åtgärd lyckades
kliniken bemanna ett antal ytterligare pass, men fortfarande allt för få för att
kunna bedriva verksamhet dygnet runt under sommaren.

Aktuellt läge v 14:
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·
I dagsläget saknas det barnmorskor vid ca 500 arbetspass för att
bedriva verksamhet vid länets förlossningsenheter. Bristsituationen bedöms
inte möjlig att lösa, trots att arbetet fortsätter.
·
Alla, inklusive de barnmorskor som finns tillgängliga för att bemanna
förlossningen har rätt att få semester under sommarsemesterperioden.
·
Blivande föräldrar som har planerad förlossning under
sommarperioden behöver besked om tillgänglighet. I de fall de blivande
föräldrarna berörs av en period med tillfällig utbudsbegränsning ska
individuell information om trygga och säkra alternativ till förlossning lämnas.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ge Hälso- och
sjukvårdsdirektören (HSD) i uppdrag att för sommaren 2022 planera
förlossningsenheterna i Umeå, Skellefteå och Lycksele var för sig för
veckorna 25–32.
I de fall enheten inte kan upprätthålla verksamheten med egen personal ska
möjlighet ges att begränsa verksamheten till en miniminivå (akutnivå) för att
säkra så att semestrar för personalen kan utdelas.
Beslutet om utbudsbegränsning gäller endast under förutsättning att
barnmorskebemanningen vid förlossningsenheterna inte kan tillgodoses trots
fortsatta aktiva åtgärder för att anställa och/eller hyra barnmorskor.
HSD ges vidare i uppdrag att säkra att de blivande föräldrar som har
planerad förlossning under en tid där tillgängligheten är begränsad ges stöd
och god information liksom tryggt och säkert omhändertagande inför
förlossning.

Beslutsunderlag
 Sommarplanering förlossning 2022

13.

Anmälningar
Sammanfattning
Beslut fattade av hälso-och sjukvårdsdirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation.
Förteckning.
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Beslut fattade på vidaredelegation
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från hälso- och
sjukvårdsdirektören. Förteckning.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av
delegation. Förteckning
 Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från hälso- och
sjukvårdsdirektören. Förteckning

14.

Handlingar för kännedom
Sammanfattning
Protokoll och andra handlingar delges för kännedom till nämnden.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Utskott för primärvård och tandvård. Protokoll §§ 10-14
 Utskott för funktionshinder och samverkan. Protokoll §§ 14-19.
 Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott. Protokoll §§ 26-33

15.

Valärende 2022
HSN 426-2022
Sammanfattning
Val av ersättare i Samråd vård och omsorg.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Margaretha Löfgren (V) utses till ersättare i Samråd vård och omsorg från
och med 2022-01-01.
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Jens Wennberg (L) utses till ersättare i Samråd vård och omsorg från och
med 2022-01-01.

Beslutsunderlag
 Valärende 2022
 Valärende 2022 - 2
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