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Delårsrapport per april 2022
HSN 440-2022

Sammanfattning
Delårsrapport per april är Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) samlade
uppföljningsrapport för första tertialen 2022. Rapporten innehåller nämndens samlade
bedömning inklusive redovisning och analys av måluppfyllelse utifrån nämndens
verksamhetsplan, redovisning av aktiviteter för två av de riktade uppdrag som
fullmäktige gett nämnden, samt en ekonomisk redovisning och analys och prognos.
Rapporten innehåller också avsnitt om väsentliga personalförhållanden och viktiga
händelser inom nämndens område. I rapporten följs målen som nämnden fastställt
med stöd av de indikatorer som beslutats för respektive mål. Endast två indikatorer
tillhörande mål 1 och två indikatorer tillhörande mål 5 följs upp i denna första rapport
2022. För övriga mål har ingen bedömning av måluppfyllelse gjorts.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att delårsrapport för april 2022 fastställs och
överlämnas till regionstyrelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att delårsrapport för april 2022 fastställs och
överlämnas till regionstyrelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag






HSN Delårsrapport per april 2022
Delårsrapport per april_för justering HSN 220524
§37 Delårsrapport per april 2022
2022-05-12 au
Bilaga 1. Tillsynsrapport for intern kontroll (per april 2022)
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Upphandling, Alarmerings- och dirigeringstjänster
HSN 435-2022

Sammanfattning
Upphandlingen avser alarmerings- och dirigeringstjänster. grundtjänst alarmering och
dirigering samt möjliga tilläggstjänster utifrån behov. Avtalstid 2 år från
avtalstecknande med möjlig förlängning med 12 + 12 månader.
Avtal och kravspecifikation har utformats igenom förhandling på uppdrag av Hälsooch sjukvårdsförvaltningen.
Avtalsdokument och accepterad offert har förhandlats fram med den enda möjliga
leverantören av tjänsterna och tillsammans med uppdragsgivaren.
Regionen har använts sig av förhandling.
Förslag till beslut
Upprättat förslag till beslut fastställs.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Till leverantör av Alarmering- och dirigeringstjänster utses:
SOS Alarm Sverige AB, org. nr. 556159–5819
Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
Paragrafen justeras omedelbart.
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Upphandling. Psykoterapi till psykiatrisk klinik
HSN 1326-2021

Sammanfattning
Upphandlingen avser tidsbegränsad psykoterapi av vuxna patienter med psykisk
problematik genom individuell terapi och omfattat: Bedömning, behandling och
återkoppling.
Upphandlingen har genomförts genom förfarande i ett steg.
Prövning av anbud har skett i enlighet med upphandlingsdokumenten.
Kvalificering har skett genom kontroll av uppfyllelse av ställda krav på leverantör.
Inkomna anbud samt resultat av prövning av anbud framgår av bilaga
Utvärderingsprotokoll.
Föreslagna leverantör har lämnat kvalificerade anbud.
Förslag till beslut
Upprättat förslag till beslut fastställs.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Till leverantör av psykoterapi utses:
Andersson Kvarnbrink AB, 556576-532
Elwsidan AB, 559086-5746
ER dans & psykologi AB, 556809-7496
ERIKSSON VESTMAN, ANNA-KARIN, 561201-8506
Helene Ohlsson Psykolog AB, 556898-1152
JONSSON, MAUD, 591028-8546
Monica Wennström - relationell psykoterapi, 610104-7907
Psykologverksamheten, Anne-Marie Lindgren, 510815-9004
S:t Lukas mottagning i Skellefteå AB, 556744-4731
Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi AB, 556329-2092
Tirén Törnqvist Aktiebolag, 556258-1537
Åsa Söderberg Psykologi och psykoterapi AB, 556901-4755
Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
Paragrafen justeras omedelbart.
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Ärende till Diskrimineringsombudsmannen
HSN 476-2022

Sammanfattning
Diskrimineringsombudsmannen(DO) har tagit emot en anmälan gällande
diskriminering utifrån funktionshinder. DO har därför begärt att Regionen skall yttra sig
i ärendet.
Yttrandet skall besvara de punkter som DO har frågeställningar kring. Verksamheten
tillsammans med Regionjurist och HR har besvarat dessa frågor i ett yttrande.
En hälsocentral har erbjudit en person en praktikplats. Vid besök på hälsocentralen
visar det sig att praktikanten har svårigheter som inte möjliggör en praktik på
hälsocentralen, praktikanten blir därför nekad praktikplats. Yttrandet beskriver orsaken
till detta och de ställningstaganden som gjordes vid tiden för händelsen men även om
denna händelse har utgjort diskriminering.
Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar att anta yttrandet till
Diskrimineringsombudsmannen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar att anta yttrandet till
Diskrimineringsombudsmannen.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
 Svar, Anstånd beviljad till 220527
 Upprättat yttrande till Diskrimineringsombudsmannen
 Ärende om yttrande till Diskrimineringsombudsmannen
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HSN återkopplingsrapport avseende planeringsförutsättningar
inför 2023
HSN 292-2022

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts möjlighet att återkoppla till Regionstyrelsen
avseende föreslagna planeringsförutsättningar som tagits fram inför beredning av
Regionplan 2023. Nämnden har utgående från föreslagen mall upprättat och lämnat
sina synpunkter i bifogat PM.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa upprättad återkopplingsrapport
och lämna över till regionstyrelsen för vidare hantering.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa upprättad återkopplingsrapport
och lämna över till regionstyrelsen för vidare hantering.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
 §38 HSN återkopplingsrapport avseende planeringsförutsättningar inför 2023
 HSN återkopplingsrapport avseende planeringsförutsättningar inför 2023
 Utkast_återkopplingsrapport på planeringsförutsättningar inför 2023_till HSN
AU 220512
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Utbudsförändring Barn och Unga Vuxna Folktandvården Region
Västerbotten
HSN 425-2022

Sammanfattning
Svensk tandvård är under förändring. En följd är uttalad resursbrist i Folktandvården i
de norra regionerna. Tandvård bygger på regional och statlig finansiering. Privata
aktörer utför vård som finansieras av stat och region. Regionens egen aktör,
Folktandvården Västerbotten, utför vård finansierad av stat och region men har till
skillnad från privata aktörer även ett regionalt slutansvar mot befolkningen.
Slutansvaret avser tillgång till akuttandvård, fri tandvård till barn och unga vuxna,
tandvård till vuxna med särskilda behov, asyltandvård och specialisttandvård.
Regelbunden tandvård till vuxna utan särskilda behov finansieras statligt.
Regelbunden tandvård till vuxna har hittills varit en viktig del i Folktandvårdens
ekonomi. Det är även en omtyckt arbetsuppgift i tandläkaryrket och borgar för god
tandhälsa.
Folktandvården förlorar kontinuerligt tandläkare till privata aktörer. Privata aktörer
erbjuder högre lön och arbetsuppgifter med utgångspunkt från regelbunden tandvård
till vuxna. Resursbrist av tandläkare tvingar fram allt hårdare prioriteringar i utförandet
av tandvård i folktandvården. I nuläget är utförandet av regelbunden tandvård till
vuxna kraftigt begränsad hos flertalet av länets folktandvårdskliniker till förmån för
akuttandvård, tandvård till barn och unga vuxna 3–23 år och till vuxna med särskilda
behov.
Mot bakgrund av detta föreslås ett antal utbudsförändringar gällande Barn och unga
vuxna.
1. Folktandvården ges rätt att vid resursbrist omfördela barn, ungdomar
och unga vuxna (3-23 år) till kliniker med kortare väntetider och fler
personella resurser. Förslaget avser regionalt finansierad tandvård enligt
Hälsoval för barn, ungdomar och unga vuxna 3–23 år (LOV). Folktandvården
är vårdgivare för drygt 98 % av dessa patienter. Enligt LOV har patienten rätt
att välja klinik. Framför allt i Umeå finns kliniker med väntetider och
resursbrist. Fortsatt stor belastning på dessa klinker ger ännu längre
väntetider för patienter 3–23 år och äventyrar patientsäkerheten ytterligare.
2. För unga vuxna 20-23 år förlänga revisionsintervallet, (dvs kallelse till
revisionskontroll) utifrån vårdbehov. Akut omhändertagande påverkas
ej.
Tandvårdsutredningen ”När behovet får styra- ett tandvårdssystem för en mer jämlik
tandhälsa SOU 2021:8” förespråkar att unga vuxna utan särskilda behov åter ska
införlivas i det statliga tandvårdsstödet då gruppen generellt har god tandhälsa med
lågt behandlingsbehov.
3. Höjd ersättning för slutansvar och kapitering avseende hälsoval för
barn, ungdomar och unga vuxna 3–23 år (LOV). En höjd kapitering skulle
leda till att privata vårdgivare i större utsträckning valde att teckna avtal med
regionen avseende tandvård för gruppen 2–23 år. Detta skulle avlasta
folktandvården i utförandet av detta prioriterade uppdrag och leda till att även
vuxna patienter kunde erbjudas regelbunden tandvård hos folktandvården.
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Detta i sin tur skulle ge en förbättrad arbetsmiljö med större variation i
arbetsuppgifter.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker förslagen om utbudsförändringar för barn och
unga vuxna och hemställer till regionstyrelsen att besluta enligt förslagen:
1. Folktandvården ges rätt att vid resursbrist, utöver patientens rätt att
välja regionfinansierad klinik enligt (LOV) omfördela barn, ungdomar
och unga vuxna (3-23 år) till kliniker med kortare väntetider och fler
personella resurser.
4. För unga vuxna 20-23 år förlänga revisionsintervallet, (dvs kallelse till
revisionskontroll) utifrån vårdbehov. Akut omhändertagande påverkas
ej.
3. Höjd ersättning för slutansvar och kapitering avseende hälsoval för
barn, ungdomar och unga vuxna 3–23 år (LOV).
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker förslagen om utbudsförändringar för barn och
unga vuxna och hemställer till regionstyrelsen att besluta enligt förslagen:
1. Folktandvården ges rätt att vid resursbrist, utöver patientens rätt att
välja regionfinansierad klinik enligt (LOV) omfördela barn, ungdomar
och unga vuxna (3-23 år) till kliniker med kortare väntetider och fler
personella resurser.
5. För unga vuxna 20-23 år förlänga revisionsintervallet, (dvs kallelse till
revisionskontroll) utifrån vårdbehov. Akut omhändertagande påverkas
ej.
4. Höjd ersättning för slutansvar och kapitering avseende hälsoval för
barn, ungdomar och unga vuxna 3–23 år (LOV).
Paragrafen justeras omedelbart.
Protokollsanteckning
Elmer Eriksson (M), Elin Segerstedt Söderberg (M), Lars Bäckström (C), Jens
Wennberg (L) och Betty-Ann Nilsson (KD) lämnar följande anteckning till protokollet:
Att utbudsbegränsningar genomförs utifrån beslutsförslaget är nödvändigt utifrån den
belastning och de väntetider som råder i tandvården i Västerbotten. Detta tydliggör
även vikten av att genomföra det förslag som Moderaterna och Liberalerna tidigare
yrkat på; att avgiftsfriheten och klassificering barn och unga vuxna i tandvården bör
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justeras till samma nivå som innan 2017 års reform, att åldersgränsen för unga vuxna
justeras ner till 19 år istället för dagens 23 år.
Denna reform som drivits igenom Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har varit dyr
och underfinansierad något som Moderaterna och Liberalerna lyft och kritiserat i
tidigare debatter.
Beslutsunderlag





Utbudsbegränsning Barn och Unga Folktandvården
Bilaga 2 Ekonomi hälsoval 323 år
Bilaga 1. Försening tandvård för sköra vuxna och barn
§18 Utbudsförändring Barn och Unga Vuxna Folktandvården Region
Västerbotten
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Utbudsminskning Frisktandvårdsavtal Folktandvården Region
Västerbotten
HSN 433-2022

Sammanfattning
Svensk tandvård är under förändring. En följd är uttalad resursbrist i Folktandvården i
de norra regionerna. Tandvård bygger på regional och statlig finansiering. Privata
aktörer utför vård som finansieras av stat och region. Regionens egen aktör,
Folktandvården Västerbotten, utför vård finansierad av stat och region men har till
skillnad från privata aktörer även ett regionalt slutansvar mot befolkningen.
Slutansvaret avser tillgång till akuttandvård, fri tandvård till barn och unga vuxna,
tandvård till vuxna med särskilda behov, asyltandvård och specialisttandvård.
Regelbunden tandvård till vuxna utan särskilda behov finansieras statligt.
Regelbunden tandvård till vuxna har hittills varit en viktig del i Folktandvårdens
ekonomi. Det är även en omtyckt arbetsuppgift i tandläkaryrket och borgar för god
tandhälsa.
Folktandvården förlorar kontinuerligt tandläkare till privata aktörer. Privata aktörer
erbjuder högre lön och arbetsuppgifter med utgångspunkt från regelbunden tandvård
till vuxna. Resursbrist av tandläkare tvingar fram allt hårdare prioriteringar i utförandet
av tandvård i folktandvården. I nuläget är utförandet av regelbunden tandvård till
vuxna kraftigt begränsad hos flertalet av länets folktandvårdskliniker till förmån för
akuttandvård, tandvård till barn och unga vuxna 3–23 år och till vuxna med särskilda
behov.
I tillägg till resursbristen och prioriteringar utifrån detta innebär möjligheten att teckna
sk frisktandvårdsavtal en ytterligare undanträngningseffekt för de patienter som har
störst behov av tandvård. Patienter med stora tandvårdsbehov och utan
frisktandvårdsavtal riskerar att bli utan tandvård i konkurrens med patienter med
mindre vårdbehov och frisktandvårdsavtal. Personalen uppfattar frisktandvårdsavtalet
som ojämlikt och klagomålen är många från patienter som tecknat avtal när de inte
kallas till regelbunden tandvård.
Som ett led för att erbjuda en mer behovsstyrd och jämlik tandvård i Region
Västerbotten föreslås därför att pausa möjligheten att nyteckna och förlänga
frisktandvårdsavtal för vuxna över 23 år tills vidare.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker och beslutar att genomföra en
utbudsbegränsning i Folktandvården genom att pausa nyteckning och förlängning av
Frisktandvårdsavtal för vuxna över 23 år tills vidare.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut
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Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker och beslutar att genomföra en
utbudsbegränsning i Folktandvården genom att pausa nyteckning och förlängning av
Frisktandvårdsavtal för vuxna över 23 år tills vidare.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag
 Utbudsminskning Frisktandvårdsavtal RV
 §19 Utbudsminskning Frisktandvårdsavtal Folktandvården Region Västerbotten
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Yttrande över revisionsrapport granskning av hantering av
tjänstebilar
HSN 121-2022

Sammanfattning
Revisionen har genomfört en granskning av hanteringen av tjänstebilar. Granskningen
visar att det finns flera brister i styrningen och kontrollen:
·

Riktlinjerna för tjänstebilarna behöver uppdateras och kompletteras

·

Det saknas en strategi för att elektrifiera regionens fordon

·
Det saknas enhetliga rutiner för bokning, nyckelhantering, drivmedelskort med
mera
·

Det saknas uppföljningar och kontroller

Svar till rapporten har upprättats.
Förslag till beslut
Yttrande lämnas enligt upprättat förslag
Paragrafen justeras omedelbart
Beslut
Yttrande lämnas enligt upprättat förslag
Paragrafen justeras omedelbart
Beslutsunderlag
 §45 Yttrande över revisionsrapport granskning av hantering av tjänstebilar
 Yttrande över revisionsrapport granskning av hantering av tjänstebilar
 Inköp Västerbottens yttrande över granskning av hantering av
tjänstebilar(442899) (0)
 Fördjupad granskning nr 7-21, Hantering av tjänstebilar
 Missiv, Granskning av hanteringen av tjänstebilar
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