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Justering

Förslag till beslut
Lars Bäckström (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande Anna-Lena
Danielsson (S). Justeringen görs digitalt den 22 april.
Beslut
Lars Bäckström (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande Anna-Lena
Danielsson (S). Justeringen görs digitalt den 22 april.
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Fastställande av föredragningslista
HSN 72-2022

Sammanfattning
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
Förslag till beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
Vid sammanträdet lyfter Lars Bäckström (c) en övrig fråga. Frågan rör
Scandionkliniken och en efterlysning att hälso- och sjukvårdsnämnden informeras om
Scandionkliniken och deras betydelse för cancervården i regionen samt även en
förklaring till hur det kommer sig att Region Västerbotten i jämförelse med andra
regioner skickar förhållandevis få patienter till denna klinik.
Därför ges hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att senast vid nämndsmötet i
september 2022 informera hälso- och sjukvårdsnämnden om Scandionkliniken och
deras betydelse för cancervården i regionen samt även en förklaring till hur det
kommer sig att Region Västerbotten i jämförelse med andra regioner skickar
förhållandevis få patienter till denna klinik.
Beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag med tillägg av en övrig fråga från
Lars Bäckström (C) med ett uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören att senast vid
nämndsmötet i september 2022 informera hälso- och sjukvårdsnämnden om
Scandionkliniken och deras betydelse för cancervården i regionen samt även en
förklaring till hur det kommer sig att Region Västerbotten i jämförelse med andra
regioner skickar förhållandevis få patienter till denna klinik.
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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.
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.
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Informationer
HSN 16-2022

Sammanfattning
Resultatuppföljning
Harriet Boström, controller, informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om
resultatuppföljning för mars 2022. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en positiv
avvikelse mot budget efter mars månad 2022 på 37 miljoner kronor och en negativ
nettokostnadsutveckling på 7,4 procent.
Under perioden har intäkterna varit 16,9 procent högre än föregående år medan
kostnaderna ökat med 2,0 procent.
Intäkterna samlat redovisar ett överskott mot budget för perioden på 119 miljoner
kronor, varav vårdintäkterna ett överskott på 3 miljoner kronorr. Patient intäkter och
tandvårdsintäkter redovisar liksom under hela pandemin underskott som för perioden
uppgår till - 20 miljoner kronor. Underskotten vägs upp av statsbidrag för
merkostnader, provtagning och tester kopplat till covidpandemin.
Kostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på totalt 83 miljoner kronor och en
kostnadsutveckling på 2,0 procent. Störst avvikelse återfinns inom personalkostnader
där underskottet mot budget uppgår till 65 miljoner kronor och en kostnadsnivå som
ökat med 1,3 procent. Under perioden har kostnaderna för läkemedel och för
utomlänsvård har varit lägre än budgeterat.
Ewelina Ogenblad, hr-strateg, informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om
personalfrågor. Nämnden informeras om personalkostnadsutveckling, närvarotid,
kostnader hyrpersonal och sjukfrånvaro. Nämnden informeras även om
kompetensförsörjningsstrategin 2023-2030 som ska vara klar under våren 2022.
Målsättningen är att uppnå rätt (fulltalig) bemanning med rätt kompetens för rådande
uppdrag 2030.
Fastighetsutveckling och byggprojekt i Skellefteå
Ulf Widmark, verksamhetschef, Per Strömbro, kommunikatör och Malin Kågström,
projektledare Sweco informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om fastighetsutveckling
och byggprojekt i Skellefteå. Nämnden informeras om investeringsutgifter, process
kring lokalplanering, projektering, byggande och kommunikationen kring arbetet för
pågående investeringar i Skellefteå.
Delbetänkande ”Från delar till helhet; En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser för personer med
samsjuklighet”
Monica Wahlström, enhetschef och Lars Högberg, medicinsk chef informerar hälsooch sjukvårdsnämnden om det yttrande som Region Västerbotten upprättat 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.
Ärendet återkommer i §79
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Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör redogör för aktuella händelser i
verksamheten enligt följande:
Vårdplatsläget
Det är ett fortsatt mycket ansträngt läge i regionen, framför allt på Norrlands
universitetssjukhus (Nus).
Trött och sliten personal
Inom flera verksamheter är personalen trött och sliten.
Sommarplanering pågår
Sommarplanering för regionens verksamheter pågår.
Tandläkarutbildningen
Det är en utmaning med handledning för blivande tandläkare, bland annat på grund av
att det finns för få tandläkare.
Universitetssjukhuset och framtiden
Det kommer att krävas satsningar framöver för att säkerställa Norrlands
universitetssjukhus (Nus) status som universitetssjukhus.
Åtta nationell högspecialiserad vård NHV-remisser besvarade
Åtta nationell högspecialiserad vård (NHV)-remisser har besvarats av regionen.
Organiserad prostatacancertestning (OPT)
Johan Styrke, urolog Region Västernorrland och Jonas Sandberg, urolog Region
Västerbotten informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om organiserad
prostatacancertestning i Norra sjukvårdsregionen. Norra sjukvårdsregionens
förbundsdirektion rekommenderar medlemsregionerna att införa OPT i enlighet med
utarbetad och presenterad rapport i Norra sjukvårdsregionen och att ett
sjukvårdsregionalt kansli för OPT inrättas vid RCC Norr som servar samtliga regioner i
sjukvårdsregionen. Vidare rekommenderas att godkänna förslag till avtal för det
sjukvårdsregionala OPT-kansliet, att godkänna förslaget till kostnadsfördelning för det
sjukvårdsregionala OPT-kansliet, att påbörja OPT för åldersgrupperna 50- och 56 år,
samt att säkerställa erforderliga resurser i regionerna för OPT.
Primärvårdsjouren Umeå
Christer Wilhelmsson, områdeschef, informerar hälso- och sjukvårdsnämnden om hur
arbetet med sommarplanering för Primärvårdsjouren Umeå fortlöper.
Nära vård och digitaliseringsstrategin
Gunilla Larsson, strateg och Thomas Fritz, avdelningschef informerar hälso- och
sjukvårdsnämnden om Nära vård arbetet och digitaliseringsstrategin 2025.
Nära vård arbetet handlar om att Hälso-och sjukvården behöver på ett bättre sätt
anpassas till befolkningens skilda behov och förutsättningar. Strukturen måste bidra
med helhetssyn, utveckling av kvalitet och främjande av effektivitet och jämlikhet. För
att möta utmaningarna behöver systemet ställas om till att i högre utsträckning arbeta
förebyggande och hälsofrämjande och därigenom stödja människor att bibehålla sin
hälsa, sina förmågor och förebygga ohälsa.
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Som stöd för arbetet har regionen tidigare fattat beslut om målbild 2030 för hälso-och
sjukvården. Vidare har länets kommuner och regionen under 2021 beslutat om en
gemensam målbild för det gemensamma åtagandet inom vård och omsorg. Dessa
styrdokument ger en tydlig och långsiktig riktning för hälso-och sjukvårdens
omställning med fokus på invånarnas behov och samarbete på alla nivåer i systemet
oavsett huvudmannaskap och driftsform. Nära vård är ingen ny vårdform utan ett
förhållningsätt där personcentrerad hälso-och sjukvård och samverkan inom och
mellan regioner och kommuner är central.
Digitaliseringsstrategin 2025 antogs av Regionstyrelsen 26 oktober 2021 och
beskriver vad digitalisering ska bidra med för att invånarna i Västerbotten får bästa
förutsättningar att leva ett liv i god hälsa. Digitaliseringsstrategin 2025 beskriver även
hur organisationen ska utveckla sin digitala mognad, förmågan att tillgodogöra sig
nyttorna med digitalisering.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Redovisning av god och nära vård enligt överenskommelsen 2021 HSN 7012021
 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.
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
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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.
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.
Förslag till beslut under sammanträde
Kjell Bäckman (V) yrkar att den andra meningen i förslag till beslut stryks och därmed
på förlag till beslut enligt följande: Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att
informationen från HSD uppdrag har delgetts nämnden.
Beslutsgång
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Kjell Bäckmans (V) förslag till beslut
och finner att nämnden beslutar enligt Kjell Bäckmans (V) förlag till beslut.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att informationen från HSD uppdrag har
delgetts nämnden.
Kjell Bäckman (V) lämnar en protokollsanteckning enligt följande:
Rapportens kartläggning av den vård som ges i nuläget ger inte rimliga möjligheter att
jämföra med hur vården var utformad före klinikens omorganisation. I HSN:s beslut
maj 2020 om ”fortsatt teamarbete och etablerade behandlingsmetoder” var det en
självklarhet att det syftade till befintlig ASTA-mottagning. En rimlig jämförelse av
innehåll och omfattning då och nu saknas.
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Rapporten beskriver att Region Västerbotten har en verksamhet för vård av personer
utsatta för sexualiserat våld. Det är bra. Däremot anges inte om bedömning och
behandling sker i samma form av teamarbete med etablerade metoder som tidigare
ASTA-mottagningen. Det går dessutom inte att avgöra om antalet behandlade är
ungefär lika många totalt sett.
Inför genomförandet av den nya organisationen gav förvaltningen beskedet att ASTAmottagningens verksamhet inte skulle avvecklas. Med denna rapport går det inte att
avgöra hur det blev med den saken.
I rapporten skrivs att den inte är en utvärdering av vården eller den
organisationsförändring som genomförts i Umeå. Likafullt finns i sammanfattningen en
lista på viktiga lärdomar som inte kan ses som nåt annat än bedömningar av
organisationsförändringen och vårdens innehåll.
Förvaltningen borde ge besked till HSN om hur den kommer att använda sig av dessa
lärdomar framöver.
Margaretha Löfgren (V), Hans Brettschneider (MP), Betty-Ann Nilsson (KD), Jens
Wennberg (L), Elmer Eriksson (M) och Åsa Ågren Wikström (M)
bifaller protokollsanteckningen.
Beslutsunderlag
 Uppdrag att utreda om Region Västerbotten erbjuder vård till personer med
erfarenhet av sexualiserat våld
 rapport region Västerbotten
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§ 81
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 Hälso- och
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.
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.

Förslag till beslut

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker anhållanden om utbudsbegränsningar för
primärvården under sommaren 2022 och förordar Regionstyrelsen om att besluta om
dessa enligt förslag.
Förslag till beslut under sammanträde
Susanne Dufvenberg (S) med flera yrkar att Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker
anhållanden om utbudsbegränsningar för primärvården under sommaren 2022 och
förordar Regionstyrelsen om att besluta om dessa. Risk och konsekvensanalyser ska
från varje hälsocentral bifogas som underlag inför beslut i Regionstyrelsen.
Särskild hänsyn i risk och konsekvensanalyserna ska tas angående tillgång fast
läkarkontakt för de som bor i särskilda boenden samt till de som har hemsjukvård
Inför för nästa sommar bör det användas samma utformning på dokumentet för hela
länet inför anhållanden om utbudsbegränsningar med medföljande risk och
konsekvensanalyser.
Beslutsgång
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Susanne Dufvenberg (S) med fleras
förslag till beslut mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Susanne
Dufvenberg (S) med fleras förslag till beslut.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker anhållanden om utbudsbegränsningar för
primärvården under sommaren 2022 och förordar Regionstyrelsen om att besluta om
dessa. Risk och konsekvensanalyser ska från varje hälsocentral bifogas som underlag
inför beslut i Regionstyrelsen.
Särskild hänsyn i risk och konsekvensanalyserna ska tas angående tillgång fast
läkarkontakt för de som bor i särskilda boenden samt till de som har hemsjukvård
Inför för nästa sommar bör det användas samma utformning på dokumentet för hela
länet inför anhållanden om utbudsbegränsningar med medföljande risk och
konsekvensanalyser.
Beslutsunderlag















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
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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.
Beslut
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
Till leverantör av Diabetestekniska hjälpmedel föreslås:
A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien Filial (Sverige), 516408-1217
Abbott Scandinavia Aktiebolag, 556046-6137
Becton Dickinson Sweden AB, 556145-6756
MED TRUST Sweden AB, 556719-2223
NordicInfu Care AB, 556649-1790

Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.

Paragrafen direktjusteras.
Beslut
Till leverantör av Diabetestekniska hjälpmedel utses:
A. Menarini Diagnostics S.r.l., Italien Filial (Sverige), 516408-1217
Abbott Scandinavia Aktiebolag, 556046-6137
Becton Dickinson Sweden AB, 556145-6756
MED TRUST Sweden AB, 556719-2223
NordicInfu Care AB, 556649-1790

Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.

Paragrafen direktjusteras.
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18 (25)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 85

Sammanträdesdatum
2022-04-12

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:
·
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.
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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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Åsa Ågren Wikström (M) med flera yrkar avslag till förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Åsa Ågren Wikströms (M) med fleras
förslag till beslut och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag till beslut.

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.
Reservation
Åsa Ågren Wikström (M), Lars Bäckström (C), Elmer Eriksson (M) Jens Wennberg (L)
och Betty-Ann Nilsson (KD) reserverar sig till förmån till Åsa Ågren med fleras förlag
till beslut.
Motivering till reservation finns som bilaga till paragrafen.
Beslutsunderlag
 Sommarplanering förlossning 2022
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Yrkande
Hälso- och sjukvårdsnämnden 12 april 2022
Ärende: Sommarplanering förlossning 2022
Motiv
Det är ett stort politiskt misslyckande från den rödgröna majoriteten att nämnden ställs inför
denna situation och förslag till beslut. Vi kan konstatera att förslag till inte på något sätt ger
sjukvårdsförvaltningen eller verksamheten något nytt mandat som inte redan finns idag. Det
ligger redan idag inom sjukvårdsförvaltning och inom CFOG mandat och befogenheter att
lösa personalbemanningen. Hela syftet med förslag till beslutet är att politiskt vältra över
ansvaret för en sommarstängning av förlossningen i Lycksele från nämnden till verksamheten
och ytterst de av regionen anställda barnmorskorna. Det är fel.
Vi har tidigare argumenterat att eventuellt beslut om sommarstängt (utbudsbegränsning)
skulle vara ett politiskt beslut. Däremot som förslag till beslut är utformat vid dagens
nämndssammanträde som har karaktären som en rad olika villkor och förutsättningar som
verksamheten och personalen måste leva upp till är endast en övervältring av ansvar. I
synnerhet då verksamheten redan nu säger att det inte möjligt att lösa bemanningen givet att
det saknas 500 arbetspass. Att det blir en sommarstängning är alltså enligt verksamhetens
bedömning det enda sannolika. Vi anser att om så ska bli fallet krävs att det beslutet inte är
villkorat beslutet att personalen tar ansvar för den uppkomna situationen. Det måste den
politiska majoriteten göra. Det är alltså den rödgröna majoriteten bär ansvar för situationen
och inte verksamheten och dess personal.
Vi vill vara tydlig med att det inte är verksamhetschefen vid CFOG som bär ansvaret för
rådande situation utan det är den politiska rödgröna majoriteten som har det. Trots årtionden
av påtalade brister vid länets förlossningsverksamhet har ytterst få åtgärder vidtagits. Här har
vi som enskilda partier och tillsammans valt att prioritera förlossningsvården högre genom
utökade budgetramar samt satsningar på vidareutbildningsplatser. Senast vid hanteringen av
tilläggsbudgeten för 2022 valde vi att satsa 30 mkr ytterligare.
Länets blivande föräldrar förtjänar en trygg förlossningsvård även under semestern. Det är
inte acceptabelt att kvinnor i samband med förlossning förväntas åka 30-35 mil ner till kusten.
En sträcka lika långt som mellan Stockholm och Karlstad. Tillgång till stöd och vård under
graviditeten måste säkerställas, året om, i hela länet. Arbetet med den av nämnden beställa
åtgärdsplanen att på lång sikt säkerhetsställa tre året om dygnet runt bemannade
förlossningsverksamheter i länet måste skyndsamt påbörjas för att nå en långsiktig och
välfungerande lösning. Inte minst för att undvika en ny stängning under hösten eller över juloch nyår samt skapa en trygghet för alla länets förlösande kvinnor.
Förlossningskrisen i länet är alarmerande och givet åratal av politisk misskötsamhet av den
rödgröna majoriteten så bedömer vi det som en stor risk att om inte nya kraftfulla åtgärder
vidtas finns det risk att sommarstängningen blir permanent. Ett ansvar som vilar mycket tungt
på ansvariga socialdemokratiska styre.
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Yrkande:
Att

Avslå förslag till beslut

Allians för Västerbotten

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Lars Bäckström (C)
Vice ordförande

Elmer Eriksson (M)
Ledamot

Åsa Ågren Wikström (M)
Ledamot

Jens Wennberg (L)
Ledamot

Betty-Ann Nilsson (KD)
Ledamot
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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
Informationen är delgiven.
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
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Handlingar för kännedom

Sammanfattning
Protokoll och andra handlingar delges för kännedom till nämnden.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
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
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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.
Jens Wennberg (L) utses till ersättare i Samråd vård och omsorg från och med 202201-01.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Margaretha Löfgren (V) utses till ersättare i Samråd vård och omsorg från och med
2022-01-01.
Jens Wennberg (L) utses till ersättare i Samråd vård och omsorg från och med 202201-01.

Beslutsunderlag
 Valärende 2022
 Valärende 2022 - 2
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