Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 (23)

Sammanträdesdatum
2022-06-28

Plats och tid

Styrelserummet, Regionens hus kl. 10:00-15:45

Protokollet omfattar

§§113-127

Beslutande ledamöter

Anna-Lena Danielsson (S) (ordförande)
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)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Hans Brettschneider (MP)
Elin Segerstedt Söderberg (M) ersätter Åsa Ågren Wikström (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Marianne Normark (L)
Margareta Gustavsson (S)
Ann-Kristin Falkman (C)
Max Fredriksson (KD)
Anna Dahlén (V)
Johan Lindström (M)

Övriga närvarande

Brita Winsa (hälso- och sjukvårdsdirektör)
Maria Sterner (sekreterare)
Thomas Jonsson (kommunikationstrateg )
Magnus Hedström (områdeschef) §115
Christer Wilhelmsson (områdeschef) §115
Björn Zachrisson (överläkare) §115
Annelie Bygdén (strateg) §115
Maria Stefansson (hälsoplanerare) §115
Helena Jönsson (verksamhetschef) §115
Nanna Forsgren (samordnare) §115
Sinella Keskiniva (verksamhetsutvecklare) §115
Linnea Quick (controller) §115
Gülcin Cömert (konsult) §115
Sara Winqvist (enhetschef) §115
Anna Johansson (S) (pol.sek) §115

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden
2022-06-28

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2022-07-05

Datum för anslags
nedtagande

Regionarkivet
.................................................
Maria Sterner

2022-07-27

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-06-28

Mahmoud Al Turk (S) (pol.sek) §115
Lina Vänglund (S) (pol.sek) §115

Justeringens plats och tid

genom digital justering , 2022-07-05

Sekreterare

Maria Sterner

Ordförande

Anna-Lena Danielsson (S)

Justerande

Lars Bäckström (C)

Utdragsbestyrkande

2 (23)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum
2022-06-28

ÄRENDELISTA
§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127

Justering
Fastställande av föredragningslista
Informationer
Upphandling, NPF-utredning
Upphandling Operationsresurser
Upphandling av specialiserad palliativ vård
Mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2022-2023
Uppföljning av mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete för 2020-2021
Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av Vård- och omsorgscollege och
praktikplatsen.se
Ersättningsmodell för patientmedverkan inom kunskapsstyrning
Yttrande över granskning om egna förvaltningar
Yttrande över granskning om vaccinationerna mot covid-19
Motion nr 24-2021. Erbjuda HPV "catch-up"
Anmälningar
Handlingar för kännedom

Utdragsbestyrkande

3 (23)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 113

Sammanträdesdatum
2022-06-28

Justering

Förslag till beslut
Lars Bäckström (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande Anna-Lena
Danielsson (S) genom digital justering den 5 juli.
Beslut
Lars Bäckström (C) justerar protokollet tillsammans med ordförande Anna-Lena
Danielsson (S) genom digital justering den 5 juli.
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Fastställande av föredragningslista
HSN 72-2022

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Föredragningslista fastställ enligt upprättat förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lars Bäckström (C) yrkar med stöd av Betty-Ann Nilsson, (KD), Jens Wennberg (L)
Elmer Eriksson (M) och Elin Segerstedt Söderberg (M) att ärendet "Handlingsplan
med beslut om ekonomisk plan för budgetäskande rörande långsiktigt säkrad
barnmorskebemanning" läggs till föredragningslistan.
Kjell Bäckman (V) yrkar att föredragningslista fastställs enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottet förslag till beslut.
Omröstning begärs
Ordförande meddelar att arbetsutskottets förslag till beslut är huvudförslag och Lars
Bäckströms (C) med fleras yrkande är motförslag.
Ja-röster för arbetsutskottets förslag.
Nej-röster för Lars Bäckström (C) med fleras förslag.
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för arbetsutskottet förslag till beslut, 1 avstår och 5 nej -röster för Lars
Bäckströms (C) med fleras förslag till beslut konstaterar ordförande att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Se omröstningsbilaga 1.
Beslut
Föredragningslista fastställ enligt upprättat förslag.
Reservation
Lars Bäckström (C), Betty-Ann Nilsson, (KD), Jens Wennberg (L) Elmer Eriksson (M)
och Elin Segerstedt Söderberg (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning
Vid Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i maj antogs ett
inriktningsdokument för fortsatt arbete med en handlingsplan för långsiktigt säkrad
barnmorskebemanning i Region Västerbotten.
Att nämnden, vid dagens sammanträde, inte fick möjlighet att fatta beslut om
kompletteringar av inriktningsdokument, vilket fastställdes i maj, är under all kritik.
Nämnden var enig om att inriktningsdokumntet skyndsamt skulle kompletteras med en
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tydligare prioriteringsordning, en tidsatt genomförandeplan för de olika delarna i
inriktningsdokumntet samt en ekonomisk plan kopplat till den framtagna
genomförandeplanen, som även kan utgöra ett budgetäskande till regionfullmäktige.
Det är tydligt att den politiska majoriteten saknar den handlingskraft som krävs för att
förbättra situationen i Västerbottens förlossningsvård. Att en konkret och resurssatt
handlingsplan nu ska fastställas tidigast i oktober 2021, nästa en och ett halvt år efter
att nämnden enades om att en handlingsplan ska tas fram, är beklagligt. Det ska
jämföras med andra regioner där motsvarande process tagit ca tre månader. Med
denna avsaknad av politiska handlingskraft bävar vi inför ett scenario där den
nuvarande politiska majoriteten eventuellt ska genomföra planen.
Den bästa för Västerbottens hälso- och sjukvård i allmänhet, och förlossningsvården i
synnerhet, vore att Alliansen får förtroendet att leda och styra Region Västerbotten
efter höstens val. Vi har både handlingskraft och förmåga att genomföra de
förbättringar som krävs för att trygga en god och tillgänglig förlossningsvård på länets
tre sjukhus, året runt, dygnets alla timmar.
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Informationer
HSN 16-2022

Sammanfattning
Resultatuppföljning – ekonomi
Brita Winsa, Hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar nämnden om resultatuppföljning
för maj 2022. Resultat avseende ekonomi, produktion och tillgänglighet presenteras
samt att tidsplan för beredning och besluta av verksamhetsplan och budget 2023
presenteras.
Resultatuppföljning – personal
Nämnden informeras om aktuella personalfrågor så som personalkostnadsutveckling,
kostnader för hyrpersonal samt närvarotid. Vidare informeras om den pågående
implementeringen av det nya automatiserade resursplaneringssystemet TESSA som
syftar till att underlätta och effektivisera schemaläggningsarbetet.
Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör informerar nämnden om aktuella
händelser i verksamheten enligt nedan


Sommarsituationen – avseende aktuella uppgifter om tillgängliga vårdplatser
och bemanning som inom vissa områden är mycket svår. Ungefär 67 procent
av de totala antalet vårdplatser är tillgängliga under semesterperioden och det
är främst inom psykiatrin och den somatiska vården som det råder stor brist.
 Verksamhetsplan - avseende tidsplan för beredning och beslut.
 Utvärderingar av universitetssjukvården och ALF-avtalet. Utvärdering är
genomförd och nytt ALF avtal insänt. ALF är ett avtal mellan svenska staten
och vissa regioner om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
 Universitetssjukvårdsstrateg är en nyinrättad tjänst med fokus på strategiskt
utvecklande arbete av universitetssjukhuset, kunskapsstyrning och nationell
högspecialiserad vård.
 Inflyttning av verksamhet i nybyggda hus 28 pågår och invigning är planerad
till augusti.
 Nytt Lab-hus - avseende omprövning av tidigare besluts om inköp av
modullösning. Med anledning av de kraftigt ökade priserna för råvaror
behöver beslutet, som avsåg en övergångslösning, upphävas och i stället
föreslås en tidigareläggning av den planerade investeringen med ny
byggnation.
 Kärl-kirurgin vid Norrlandsuniversitet sjukhus - avseende pågående dialoger
om samverkan och förutsättningar
Vårdplatser vid Skellefteå sjukhus
Magnus Hedström, områdeschef, informerar nämnden om aktuell tillgång till
vårdplatser för gyn-patienter vid Skellefteå sjukhus. Klinikerna samverkar om
vårdplatserna och en ökad andel dagkirurgi har verkat positivt på tillgången till
vårdplatser i kombination med att få kejsarsnitt utförts under perioden. Måluppfyllelsen
för gyn-patienter ligger på samma nivå som ifjol. Efter årsskiftet flyttar verksamheten
in i nya färdigställda lokaler.
Utdragsbestyrkande
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Åtgärder för säkerställd bemanning av barnmorskor utifrån handlingsplan
Magnus Hedström, områdeschef, och Christer Wilhelmsson, områdeschef, informerar
nämnden om planerade omorganisation för CFOG Västerbotten som är en del i
åtgärdsplanen för långsiktigt hållbar bemanning av barnmorskor i länet. Förändringen
rör närsjukvårdsområde Umeå med kranskommuner. Innebär att en rotationsmodell
för barnmorsketjänster mellan BB, förlossning och mödravården inom primärvården.
Samverkan mellan aktörerna förenklas om en sammanhåller organisation införs.
Förslaget innebär att alla nyinrättade tjänster ska inrättas som kombinationstjänster.
Ärendet återkommer i nämnden under hösten.
Skandion kliniken
Björn Zachrisson, överläkare informerar hälso och sjukvårdsnämnden om Klinikens
uppbyggnad, syfte med att inrätta en gemensam klinik och det arbete som bedrivs
idag. Kliniken startade för många år sedan. En förutsättning redan från start var att
påbörja studier föra att skapa evidens för protonbehandling. Idag finns evidens för
behandling av tumörer hos barn och dessa patienter skickas alltid till kliniken. Även
godartade och lågintensiva tumörer i hjärnan kan behandlas. Av flera skäl har det tagit
tid med studierna vilket är ett problem eftersom resultaten dröjer och studierna är
resurskrävande. Patienter som passar studiernas kriterier erbjuds alltid behandling vid
Skandion kliniken. Norrlands universitetssjukhus (NUS) har varit och är drivande i flera
av studierna som är kostsamma, tar tid och är kompetenskrävande.
Kunskapsluckorna fylls igen allt eftersom. En av utmaningarna har varit är att få med
patienterna på att vilja delta i studierna och där behöver rekryteringen av patienter ses
över. I dagsläget råder det dessutom brist på strålbehandlingsläkare, inom området
radiologi. Det behövs en nationell satsning på ökad specialistutbildning inom området.
RCC norr ansöker medel för en sådan satsning men det tar tid att utbilda nya
specialister. Västerbotten sticker ut i statistiken att ha skickat få patienter till kliniken i
förhållande till invånarantalet. Danmark ligger i framkant och de satsade också tidigt
forskningsmedel för att utveckla evidensen och bygga upp kunskap kring
behandlingen.
Barnrättsarbete
Annelie Bygdén, strateg och Maria Stephansson, hälsoplanerare informerar om
arbetet med inrättandet av ny organisation för barnrättsombud i regionen. Att
implementera en struktur för barnrättsarbete ligger inom både inom regionstyrelsens
och hälso- och sjukvårdsnämndens ansvar. Den presenterade strukturen har byggts
utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde. I centrum för alla
aktiviteter är barnet och barnets perspektiv har varit i fokus när strukturen byggts upp.
I stor sett alla basenheter har ett barnrättsombud, sammantaget finns 198
barnrättsombud i regionen och av dessa har 156 deltagit i utbildningsinsatser under
året. Barnrättsombudet är en resurs som stödjer verksamheten i sitt barnrättsarbete.
Hälsa, Lärande, trygghet (HLT) och kontaktcenter Barn och unga-tidiga insatser
Helena Jönsson, verksamhetschef och Nanna Forsgren, samordnare informerar
nämnden om pågående utveckling, aktuellt läge och utmaningar inom regionens olika
verksamheter som arbetar med tidiga insatser för barn så som barnhälsovården,
primärvården genom HLT, Kontaktcenter barn och unga BUP, ungdomshälsan med
flera. Tidiga insatser och samverkan är avgörande faktorer för barnet och dess
närstående. Dels för att skapa bra förutsättningar för barnet i sin utveckling tidigt, dels
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för att hushålla med resurser. Arbetssättet inom Essens-teamet påvisar ekonomiska
kostnadsreduceringar utöver det faktiska hälsovinsterna för familjerna och den stora
effektiviseringen av resurserna. Vidare har arbetet inom HLT i primärvården utvecklats
och lett till en ökad samverkan mellan skola, primärvård och kommunens socialtjänst
och arbetssättet har lyfts fram nationellt som ett gott exempel för tidiga insatser i
samverkan.
En svårighet för flera av verksamheterna är de inte är permanenta delar av
basuppdraget. Det försvårar en långsiktig, robust planering och utveckling av arbetet,
såväl som kompetensförsörjning, när finansieringen är kortfristig.
Uppföljning av utveckling inom Framistidens vårdinformationssystem (FVIS)
Sinella Keskiniva, verksamhetsutvecklare, Linnea Quick, controller, Gülcin Cömert,
konsult och Sara Winqvist, enhetschef informerar nämnden om aktuella och
kommande aktiviteter inom ramen förinförandet av FVIS. Vidare redogörs för de hur
beräknade resurser som projektet tar i anspråk fördelas över tid fram till dess
systemet är infört i verksamheten.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag







Barnrättsarbete inom HSF - Presentation HSN juni 2022
HSN 2022-06-28 resultatuppföljning
Presentation HSN 220628 HLT_kontaktc
Info HSN 22-06-28 cfog
HSN 28 juni HSD
220628 Framtidens vårdinformationsstöd FVIS_programmets disponering av
vårdresurser
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Upphandling, NPF-utredning
HSN 256-2022

Sammanfattning
Ärendet avser upphandling av NPF-utredning. Leverantör ska använda
utredningsteam bestående av minst läkare och psykolog. Föreslagna leverantörer har
lämnat godkända kvalificerade anbud.
Förslag till beslut
Upprättat förslag till beslut fastställs.
Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Till leverantör av NPF-utredning utses:
Cereb AB, 556723-2912
Copeiro AB, 559131-4256
Lisa Ek psykolog AB, 556936-3624
Modigo AB, 556920-9561
Moment Psykologi AB, 556821-2780
NPF-gruppen AB, 559287-3748
Rova & Sjögren Psykologi AB, 559010-9319
SMART Psykiatri i Sverige AB, 559158-0393
Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag






§58 Upphandling, NPF-utredning
Utvärderingsprotokoll
Upphandlingsrapport
HSN 256-2022 beslutsunderlag
NPF-utredning, Fastställande av upphandlingsdokument
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Upphandling Operationsresurser
HSN 529-2022

Sammanfattning
Upphandlingen avser utökad operationskapacitet för regionens operatörer inom elektiv
ortopedisk dagkirurgi respektive elektiv protes- och ryggkirurgi av vuxna patienter
omfattandes:
•

Lokaler inkl. operationssal

•

Kompletterande personalresurser

•

Perioperativ vård

Förslag till beslut
Upprättat förslag till beslut fastställs.
Avtalsspärr råder tio (10) dagar från det att underrättelse om beslut sänts till samtliga
anbudsgivare.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslut
Upprättat förslag till upphandlingsdokument fastställs.
Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag







Utvärderingsmodell (3)
Skakrav (4)
Leverantörsbilagor
HSN 529-2022 Beslutsunderlag fastställande
Avtal (3)
Administrativa föreskrifter (2)
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Upphandling av specialiserad palliativ vård
HSN 77-2022

Sammanfattning
Allt sedan år 1993 har RV tecknat ett avtal med Axlagårdens Hospice AB som
tillhandahåller hospicevård, specialiserad palliativ dygnsvård för innevånare i
Västerbotten. Region Västerbotten har inga egna hospiceplatser/definierade
vårdplatser för palliativ vård utan remitterar patienter med detta behov till Axlagården,
Umeå
Nuvarande avtal som löper ut per 221231 är tecknat direkt med Axlagården och utgör
en del av ett trepartssamarbete där Umeå kommun har en del. I den nuvarande
konstruktionen betalar regionen 50 procent och Umeå kommun 50 procent av
dygnskostnaden. Övriga kommuner i regionen tillämpar Umeå kommuns avtal, med
samma fördelning. Nuvarande avtalskonstruktion fungerar inte inför en ny avtalsperiod
då LOU (Lagen om offentlig upphandling) förutsätter att det sker en upphandling av
externa tjänster. Att göra en upphandling gemensamt med regionens alla kommuner
bedöms som en omöjlig process.
Dialog har därför förts med Umeå kommun, som i dagsläget är avtalspart till
Axlagården och det gemensamma förslaget är att Region Västerbotten upphandlar
tjänsten i eget avtal och fakturerar 50 procent av dygnskostnaden för hospicevård till
patientens hemkommun enligt en samverkans-överenskommelse som är under
utformning.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar


Palliativ specialiserad vård (Hospicetjänster) för regionens patienter ska
upphandlas enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)
Samverkansöverenskommelser med regionens kommuner upprättas för
finansiering av 50 procent av kostnaden


Beslut

Palliativ specialiserad vård (Hospicetjänster) för regionens patienter ska upphandlas
enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU)
Samverkansöverenskommelser med regionens kommuner upprättas för finansiering
av 50 procent av kostnaden.
Beslutsunderlag





Upphandling av specialiserad palliativ vård
Skrivelse från Axlagården gällande upphandling av hospicevård
PM Upphandling av specialiserad palliativ vård i Region Västerbotten
§60 Upphandling av specialiserad palliativ vård
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Mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2022-2023
HSN 543-2022

Sammanfattning
Regionen ska, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, anta mål och
riktlinjer för sitt nationella minoritetsarbete.
Lagen bygger på Europarådets konventioner i området. I Sverige finns fem nationella
minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, samt fem nationella
minoritetsspråk: jiddish, romani chib, samiska, finska och meänkieli.
Minoritetslagen består av allmänna bestämmelser som gäller i hela landet och
omfattar samtliga fem nationella minoriteter, samt bestämmelser om förstärkt skydd
för finska, meänkieli och samiska i de så kallade förvaltningsområdena. Region
Västerbotten är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska.
Lagens allmänna bestämmelser innebär att regionen ska informera om de nationella
minoriteternas rättigheter, skydda och främja deras språk och kultur, särskilt främja
barn och ungas språk och kultur. Regionen ska ge nationella minoriteter inflytande i
frågor som berör dem och samråda med dem. Regionen ska också, som tidigare
nämnts, anta mål och riktlinjer för sitt nationella minoritetspolitiska arbete.
Region Västerbotten har i samråd med regionens samrådsgrupper nationella
minoriteter tagit fram ett reviderat förslag till mål och riktlinjer för regionens nationella
minoritetsarbete för åren 2022-2023.
Mål och riktlinjer för arbetet behöver nu fastställas.
Förslag till beslut
Utskott för funktionshinder och samverkan föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
Mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete 2022-2023 antas enligt förslag.
Beslut
Mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete 2022-2023 antas enligt förslag.
Beslutsunderlag
 Mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2022-2023
 Mål och riktlinjer nationella minoriteter 2022-2023
 §30 Mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2022-2023
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Uppföljning av mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete
för 2020-2021
HSN 533-2022

Sammanfattning
Region Västerbotten antog mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete för 20202021 i Hälso- och sjukvårdsnämnden i februari 2020 (HSN 1211-2019). Regionen
följer nu upp de insatser som utförts under tidsperioden. Dokumentet har samråtts i
regionens samrådsgrupper nationella minoriteter. Regionen håller på att ta fram nya
mål och riktlinjer för det nationella minoritetsuppdraget för 2022-2023.
Förslag till beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkan föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
Uppföljning av mål och riktlinjer fastställs.
Beslut
Uppföljning av mål och riktlinjer fastställs.
Beslutsunderlag
 §31 Uppföljning av mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete för 20202021
 Uppföljning av mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2020-2021
 Uppföljning av mål och riktlinjer nationella minoritetsarbete 2020-2021

Utdragsbestyrkande

14 (23)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden

§ 121

Sammanträdesdatum
2022-06-28

Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av Vård- och
omsorgscollege och praktikplatsen.se
HSN 27-2022

Sammanfattning
Vård- och omsorgscollege är en viktig funktion för att möta kompetensutmaningarna
och det ställer krav på både utbildningsplanering och en långsiktig hållbar verksamhet
och budget. Vård- och omsorgscollege kvalitetssäkrar samverkan mellan arbetslivet
och utbildningen i syfte att bidra till kompetensförsörjning inom vård och omsorg. I
Vård och omsorgscollege Västerbotten finns representanter för Region Västerbotten
samt kommunernas socialtjänst och utbildning. Inom Vård och omsorgscollege
implementeras just nu, med stöd av projektmedel, ett digitalt verktyg för
praktiksamordning; praktikplatsen.se. Syftet med ett digitalt arbetssätt är att skapa en
väg in för den som har behov av praktikplats, likvärdig tillgång till praktikplatser för
elever/praktikanter, möjlighet för arbetsplatser att synas/ marknadsföra sig samt en
tydlig struktur för praktiksamordningen i hela länet. Frågan kring fortsatt finansiering
av Vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se utifrån ett branschperspektiv är
central för en god samverkan kring framtida kompetensförsörjningen inom vård och
omsorg i Västerbotten. Kostnaderna föreslås att delas jämlikt (1/3 vardera) mellan
Region Västerbotten, länets 15 socialtjänster och utbildningsanordnare. Tidigare har
Region Västerbotten (tidigare VLL) bidragit med ca 1/10 av den totala kostnaden för
Vård- och omsorgscollege. Eftersom Region Västerbotten är arbetsgivare i hela länet
anser kommunerna att en jämlik fördelning av kostnaderna då bli att Region
Västerbotten som arbetsgivare inom hälso- och sjukvård finansierar 1/3 del av
kostnaden för så väl Vård- och omsorgscollege som Praktikplatsen.se.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att hälso- och
sjukvårdsnämnden säkerställer en långsiktig, hållbar och jämlik finansiering genom att
betala en tredjedel av kostnaden för Vård och omsorgscollege i Västerbotten och
Praktikplatsen.se årligen under perioden 2022-01-01--2026-12-31.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en långsiktig, hållbar och jämlik
finansiering genom att betala en tredjedel av kostnaden för Vård och omsorgscollege i
Västerbotten och Praktikplatsen.se årligen under perioden 2022-01-01--2026-12-31.
Beslutsunderlag
 §5 Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av Vård- och omsorgscollege och
praktikplatsen.se
 Tjänsteskrivelse Finansiering VOC och Praktikplatsen.se
 211216 Jämlik, långsiktig och hållbar finansiering av Vård- och omsorgscollege
och praktikplatsen.se
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Ersättningsmodell för patientmedverkan inom kunskapsstyrning
HSN 735-2021

Sammanfattning
Patientmedverkan sker på samtliga nivåer inom det nationella systemet för
kunskapsstyrning. Syftet med patientmedverkan är att patienters och närståendes
erfarenhetsbaserade kunskaper ska bidra till en mer kunskapsbaserad, jämlik och
resurseffektiv vård och i förlängningen en bättre hälsa. För de patienter som
medverkar i arbetet inom kunskapsstyrning på nationell nivå finns en
överenskommelse om ersättning för deltagande, se bilaga 1. Ersättning på
sjukvårdsregional och lokal nivå beslutas på respektive nivå av huvudmännen. Inom
Norra sjukvårdsregionförbundet beslutade förbundsdirektionen, vid sitt möte i juni
2020, att tillämpa den nationella överenskommelsens principer för ersättning till
patient- och närståendeföreträdare på den sjukvårdsregionala nivån. Region
Västerbotten ska fatta beslut som gäller för den regionala nivån.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att tillämpa den
nationella överenskommelsens principer för ersättning vid patient-och
närståendemedverkan i kunskapsstyrningsarbetet på regional nivå.
Nivåerna är:
3,6 procent av prisbasbelopp för heldag (mer än fyra timmar inklusive eventuell
färdtid). Avrundas till 100-tal
1,8 procent av prisbasbelopp för halvdag (mellan två till fyra timmar inklusive eventuell
färdtid)
Alternativ för kortare insatser:
0,9 procent av prisbasbelopp (upp till två timmar inklusive eventuell färdtid) eller 0,5
procent av prisbasbelopp/timme.
Beslut
Nationell överenskommelsens principer för ersättning vid patient-och
närståendemedverkan i kunskapsstyrningsarbetet på regional nivå ska tillämpas.
Nivåerna är:
3,6 procent av prisbasbelopp för heldag (mer än fyra timmar inklusive eventuell
färdtid). Avrundas till 100-tal
1,8 procent av prisbasbelopp för halvdag (mellan två till fyra timmar inklusive eventuell
färdtid)
Alternativ för kortare insatser:
0,9 procent av prisbasbelopp (upp till två timmar inklusive eventuell färdtid) eller 0,5
procent av prisbasbelopp/timme.
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Beslutsunderlag





§59 Ersättningsmodell för patientmedverkan inom kunskapsstyrning
Ersättningsmodell för patientmedverkan inom kunskapsstyrning
PM Förslag t ersättning patientmedverkan RV 220412
Bilaga 1 Rutin-for-patientmedverkan nationell
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Yttrande över granskning om egna förvaltningar
HSN 241-2022

Sammanfattning
Revisionen har genomfört en granskning om förvaltningsorganisationerna och
genomförande av fullmäktiges beslut att nämnderna ska ha egna förvaltningar. I
granskningsrapporten lyfter revisionen fram ett antal brister och förbättringsområden
och har gett Styrelsen och nämnderna ett antal rekommendationer.
-Styrelsen och nämnderna bör följa upp och utvärdera förvaltningsorganisationerna
utifrån fullmäktiges beslut
-Styrelsen och respektive nämnd behöver utreda hur relationen mellan nämnderna
och förvaltningscheferna ska tydliggöras så att det framgår vem som styr över
respektive förvaltning
-Styrelsen och nämnderna bör besluta om formaliserade överenskommelser eller
motsvarande för de tjänster som styrelsens förvaltning utför så att nämnderna kan
styra, följa upp och kontrollera att stödet motsvarar behoven
Hälso och sjukvårdsnämnden har upprättat ett yttrande utifrån revisionens
rekommendationer
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avge upprättat
yttrande till revisionen.
Beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag till revisionen.
Beslutsunderlag





§58 Yttrande över granskning om egna förvaltningar
Revisionens granskning om egna förvaltningar
HSN yttrande gällande revisionsgranskning Egna förvaltningar
Fördjupad granskning nr 8. Genomförande av fullmäktiges beslut att
nämnderna ska ha egna förvaltningar.
 Granskning om förvaltningsorganisationerna. Missiv
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Yttrande över granskning om vaccinationerna mot covid-19
HSN 240-2022

Sammanfattning
Revisionen har genomfört en granskning om vaccinationerna mot Covid-19. I
granskningsrapporten lyfter revisionen fram två rekommendationer:
Regionstyrelsen (RS) och Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) behöver bli mer aktiva
i den strategiska styrningen av arbetet med vaccinationen. RS och HSN behöver
säkerställa att tjänstepersoner som ska leda arbetet har tydliga uppdrag och mandat.
RS och HSN behöver också säkerställa att beslut om vaccinationen dokumenteras,
diarieförs och återanmäls till nämnden.
Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden bör genomföra en utvärdering av
vaccinationen mot Covid-19 i syfte att lyfta erfarenheter och lärande i organisationen
Hälso och sjukvårdsnämnden har upprättat svar utifrån revisionens
rekommendationer.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avge upprättat
yttrande till revisionen.
Beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag till revisionen.
Beslutsunderlag





§57 Yttrande över granskning om vaccinationerna mot covid-19
Missiv, Granskning av vaccination mot covid-19 år 2021.
Fördjupad granskning nr 10/2021, Vaccination mot Covid-19.
Yttrande över revisorernas fördjupade granskning nr 10/2021 Vaccinationer mot
Covid-19
 Förslag HSN yttrande gällande granskning Covidvaccinationer
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Motion nr 24-2021. Erbjuda HPV "catch-up"
HSN 910-2021

Sammanfattning
Motion nr 24-2021 från Elmer Eriksson (M) och Anton Bergström (M) föreslås att
erbjuda HPV "catch up". 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 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.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i mars 2022 att Region Västerbotten skall
delta i den nationella studien för utrotning av cervixcancer genom catch-up vaccination
av kvinnor födda 1994-1998 enligt SKR rekommendation.
Deltagande i och genomförandet av är dock förbehållet att finansiering kan avsättas
under 2023.
Region Västerbotten ställer sig genom beslutet bakom WHO uppmaning att utrota
livmoderhalscancer som ett folkhälsoproblem.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige
beslutar
Motionen är besvarad.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Elmer Eriksson(M) yrkar med stöd av Elin Segerstedt Söderberg (M), Betty-Ann
Nilsson (KC), Lars Bäckström (C) och Jens Wennberg (L) att motionen ska bifallas.
Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Elmer Eriksson (M) yrkande och finner
att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar
Motionen är besvarad.
Reservation
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Elmer Eriksson (M), Elin Segerstedt Söderberg (M), Betty-Ann Nilsson (KC), Lars
Bäckström (C) och Jens Wennberg (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag
 §56 Motion nr 24-2021 från Elmer Eriksson (M) och Anton Bergström (M).
Erbjuda HPV "catch-up"
 Motion nr 24 2021 HPV catch-up
 Motion nr 24-2021 från Elmer Eriksson (M) och Anton Bergström (M). Erbjuda
HPV "catch-up"
 Svar på motion nr 24-2021 Erbjuda HPV "catch-up"
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Anmälningar

Beslut fattade av arbetsutskottet på delegation av nämnden
§ 61 Kurser och konferenser 2022. HSN 70:5-2022
Beslut fattade av utskottet för funktionshinder och samverkan på delegation av
nämnden
§ 28 Ansökningar och åtgärder statsbidrag nationella minoriteter 2022-Ansökan om
bidrag till kulturhelg vid Kukkolaforsen. HSN 64:9-2022
§ 29 Ansökningar och åtgärder statsbidrag nationella minoriteter 2022-Ansökan om
bidrag till sommarläger i Seskarö. HSN 64:10-2022
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
Delegationsbesluten är anmälda.
Beslut
Delegationsbesluten är anmälda.
Beslutsunderlag
 Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation.
Förteckning
 Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation från hälso- och
sjukvårdsdirektören. Förteckning
 §29 Ansökningar och åtgärder statsbidrag nationella minoriteter 2022-Ansökan
om bidrag till sommarläger i Seskarö
 §28 Ansökningar och åtgärder statsbidrag nationella minoriteter 2022-Ansökan
om bidrag till kulturhelg vid Kukkolaforsen.
 §61 Kurser och konferenser 2022
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Handlingar för kännedom

Protokoll och andra handlingar delges för kännedom till nämnden.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
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