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Sammanträdesdatum
Hälso- och sjukvårdsnämnden
1

2016-11-02

Justering
VLL 107-2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden utser … att tillsammans med ordföranden justera
protokollet.
Justeringsdatum fastställs till den…

2

Fastställande av föredragningslista
VLL 286-2016

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer upprättad preliminär föredragningslista för
sammanträdet.

3

Informationer
VLL 285-2016

Noteras till protokollet att hälso- och sjukvårdsnämnden tagit del av informationer
enligt följande:
9.30-9.45

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar
Ann-Christin Sundberg

9.45-10.15 Månadsrapport per september 2016
Kristin Antonsson, Katarina Holmgren
10.15-10.20 Paus
10.20-11.00 Ledarskapets betydelse
Jens Boman
11.00-11.30 Nationell Patientenkät somatik, sluten- och öppenvård
Göran Hugosson
11.30-12.00 RCC, nivåstrukturering, SVF, kompetensförsörjningsplan
Anna-Lena Sunesson
13.00-15.00 Gruppmöten
15.00-16.00 Beslutsärenden
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2016-11-02

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Månadsrapport per september
2016
VLL 458-2016

Sammanfattning
En ekonomisk rapportering per den sista september 2016 för hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde har upprättats.
Resultaten för perioden…
Förslag till beslut
Den ekonomiska rapporten per september 2016 godkänns.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Månadsrapport per september 2016 (presenteras på
HSN:s sammanträde)

5

Utredning och behandling inom psykiatri. Avbrytande av
upphandling
VLL 1124-2015

Sammanfattning
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 21 maj 2015, § 82, beslutade
nämnden att inleda upphandling för utredning och behandling av patienter inom det
psykiatriska området. Upphandlingen avsåg psykiatrisk specialistöppenvård till
personer 18 år och äldre, under hela året, och omfattade psykiska sjukdomar och
syndrom samt beteendestörningar.
Detta avsåg en förnyad upphandling då tidigare existerande avtal löpte ut i slutet av
2015. En tidsbegränsad upphandling gjordes även (beslut i HSN 2015-11-25, § 151)
för att täcka behov till dess att de nya avtalen skulle komma på plats.
Anbudsförfarande i den ordinarie upphandlingen har nu genomförts med resultatet
att inget anbud har kommit in.
Med anledning av att inget anbud inkommit föreslås att upphandlingen avbryts.
De medel som avsetts för avtalet planeras istället att omfördelas inom VO
Sjukhusvård och användas för motsvarande verksamhet inom psykiatrin i länet.
Förslag till beslut
Upphandling inom område utredning och behandling inom psykiatri avbryts.
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2016-11-02

Fördjupade utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin.
Fördelning av medel
VLL 2027-2016

Sammanfattning
Tillgängligheten vid barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Västerbotten har i flera år
varit betydligt sämre än i resten av landet, vilket bland annat påpekades i revisionsgranskning av BUP som lämnades till hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober 2015.
Med anledning av revisionsgranskningen beslutade nämnden bland annat att
månatligen följa tillgängligheten till besök och utredning vid BUP.
Vid en avstämning vid nämndens sammanträde den 22 mars 2016 (§ 39b),
konstaterades att antalet som väntar på ett första besök var väsentligt färre än i fjol.
Även antalet väntande till behandling var färre än för ett år sedan. För antalet som
väntar på fördjupad utredning var minskningen inte lika stor, här betonades dock att
en ny upphandling kommit på plats vilket förväntades ge resultat.
I samband med delårsrapporten som behandlades vid nämndens sammanträde den
29 september, § 128, konstaterades att väntande till fördjupad utredning minskat
sakta de senaste 12 månaderna och att i stort sett samtliga väntade längre än 30
dagar.
Ett förbättringsarbete som påbörjades vid BUP 2015 fortsätter innevarande år. Bland
annat har en ny schemastruktur för hela länskliniken tagits fram för att alla enheter
ska gå i takt. Det underlättar planering för utbildningar, handledningstillfällen samt
logistik för patientbesök vilket i sin tur ökar förutsättningar för en högre produktion av
patientbesök.
Aktiviteter har genomförts så att fler patientbesök kunnat utföras. Det pågår även ett
aktivt arbete med visualisering av patientflöden samt rutiner för bedömning,
utredning och behandling. I NCS Crossjournalen har ett arbete genomförts med att
upprätta klinikgemensamma kontaktorsaker, jämförbara väntelistor samt gemensam
dokumentationsstruktur.
Förbättringsarbetet som är påbörjat kommer att ge förbättrade tillgänglighetsresultat.
Utredningstakten är i takt med inremissflödet, utmaningar kommer att finnas i att
arbeta bort den ”ryggsäck” som finns.
För att ytterligare stärka upp arbetet med att komma tillrätta med tillgängligheten för
fördjupade utredningar vid barn- och ungdomspsykiatrin föreslås följande
medelstilldelning för åren 2017-2018:


Fördjupade utredningar (BUP) 3 miljoner kronor årligen

I gällande avtal för den upphandling som beslutades av nämnden den 29 september
2015, § 115, gäller att avtalstiden löper två år med möjlighet till förlängning för
landstinget med upp till 24 månader. Avisering om förlängning bör ske sex månader
före avtalsperiodens utgång. Avtalen började gälla 2016-03-14 och kan därför nyttjas
till mars 2020 om avtalen förlängs.
Resultaten för tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin kommer även i
fortsättningen att redovisas till nämnden månadsvis.
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomspsykiatri Västerbotten tilldelas 3 miljoner kronor årligen för
fördjupade utredningar för åren 2017-2018.
Medlen tas ur hälso- och sjukvårdsnämndens ej fördelade budget 2017.

8

Assisterad befruktning. Uppdaterad rekommendation med
anledning av ny lagstiftning för ensamstående
VLL 1270-2016

Sammanfattning
Från den 1 april 2016 finns en ny lagstiftning som gör det möjligt för ensamstående
kvinnor att genomgå assisterad befruktning.
I och med denna lagändring har Sveriges kommuner och landstings (SKL)
sjukvårdsdelegation den 19 maj 2016 beslutat om en uppdaterad rekommendation
om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad
assisterad befruktning.
Uppdateringarna från SKL innebär omformuleringar för att rekommendationerna
även ska omfatta ensamstående kvinnor samt ett stycke om behandlingsvillkor för
donator. Syftet med rekommendationen är att åstadkomma en kunskapsbaserad och
jämlik vård.
Rekommendationerna innebär i korthet att landstingsfinansierad assisterad
befruktning ska erbjudas till ensamstående kvinna som inte sedan tidigare är
registrerad vårdnadshavare av ett barn. Vårdgarantin samt patientlagens regler om
öppen specialistvård är tillämpliga. Vårdavgift för patienten i samband med
assisterad befruktning fastställs av landstingen. Som övre åldersgräns gäller att
behandling ska startas innan kvinnans 40-årsdag och den undre åldersgränsen är 25
år. Sex inseminationer med donerade spermier (AID) erbjuds, alternativt kan en
kombination av AID och IVF med donerade spermier (IVF-D) erbjudas.
Utredning, behandling och läkemedel för ensamstående som är föremål för behandling beräknas till cirka 5 miljoner kronor årligen i Västerbotten varav 700 000 kronor
beräknas falla ut 2017.
Förslag till beslut
SKL:s rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande
av offentlig finansierad assisterad befruktning, uppdaterad 2016-05-19, tillämpas.
Rekommendationen ska tillämpas från och med 1 januari 2017.
Medel till assisterad befruktning för ensamstående under 2017 beräknas till 700 000
kronor och täcks via tidigare tillförda medel för enhetlighet i landstingens och
regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning.
I budgetplaneringsprocessen för år 2018 och framöver ska medel till assisterad
befruktning säkerställas motsvarande cirka 5 miljoner kronor.
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Beslutsunderlag



9

Assisterad befruktning. Uppdaterad rekommendation med anledning av ny
lagstiftning för ensamstående
Tjänsteskrivelse

Västerbottens läns landsting. Sammanträdestider 2017
VLL 1642-2016

Sammanfattning
Enligt reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden ska plan över sammanträden
upprättas årligen.
Förslag till beslut om sammanträdestider 2017 har upprättats. Förslaget
återremitterades vid sammanträde den 29 september 2016 för kompletteringar och
tas nu upp på nytt.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder 2017 enligt följande:
-

10

16 februari
12 april
18 maj
13 juni
29 september
1 november
13 december

Fördelning av riktade statsbidrag för 2016
VLL 1770-2016

Sammanfattning
Staten ger kommuner och landsting både generella och riktade statsbidrag. Riktade
statsbidrag (specialdestinerade) är öronmärkta för ett visst ändamål och är ofta
tidsbegränsade och kopplade till en motprestation samt någon form av återrapportering. De utbetalas inte med automatik utan måste sökas eller fördelas enligt en
prestationsmodell.
Landstinget har fått, eller kommer att få, riktade statsbidrag för 2016.
Landstingsstyrelsen har vid sammanträde den 6 september 2016, § 156, beslutat om
fördelning av riktade statsbidrag samt att redovisning och uppföljning av utvecklingsaktiviteter och resurser ska ske till hälso- och sjukvårdsnämnden samt landstingsstyrelsen i slutet av året.
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Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Redovisning och uppföljning av utvecklingsaktiviteter och resurser ska ske till hälsooch sjukvårdsnämnden vid nämndens sammanträde i februari 2017.
Beslutsunderlag


11

Protokollsutdrag inkl. bilaga ”Fördelning av riktade statsbidrag”,
Landstingsstyrelsen 2016-09-06, § 156

Motion nr 8-2016 från Marianne Normark (L). Inför mobil
röntgenverksamhet
VLL 674-2016

Sammanfattning
Marianne Normark (L) har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att man på
försök ska införa mobil röntgen/ultraljud i Västerbottens läns landsting. Motiv till
förslaget är bland annat att tjänsten syftar till att underlätta för boende i särskilda
boendeformer och klienter i kriminalvården vid enklare former av trauman och
mindre allvarliga sjukdomstillstånd som inte kräver akut omhändertagande. Andra
fördelar som anges är att belastning på akutmottagningarna minskar.
Förslag till motionsyttrande har upprättats. I yttrandet redogörs för den röntgenverksamhet som idag finns i länet. Röntgenutrustning finns inte bara på de tre
sjukhusen utan även vid samtliga sjukstugor. Vidare har en regiongemensam
upphandling av en mobil MR-tjänst precis slutförts, vars syfte framför allt är att hjälpa
till att lösa den kösituation som funnits vad gäller tillgänglighet till magnetkamerautrustning.
Vid en beräkning av möjlig effektivitet hos en mobil röntgen-/ultraljudstjänst i
Västerbottens läns landsting har de förutsättningar som råder i länet beaktats,
exempelvis vad gäller antalet undersökningar möjliga att genomföra i förhållande till
långa restider samt att redan existerande utrustning finns tillgänglig i stora delar av
länet. Med hänsyn till volymer, avstånd och personal, i jämförelse med de andra
landstingen och regionerna, bedöms mobil röntgen inte vara ett kostnadseffektivt
alternativ för Västerbottens läns landsting.
Förslag till beslut
Landstingsfullmäktige föreslås fatta följande beslut:
Motionen avslås.
Beslutsunderlag



Motion nr 8-2016 från Marianne Normark (L). Inför mobil röntgenverksamhet
Förslag till yttrande
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2016-11-02

Granskning av landstingets styrning och kontroll av ITavbrottsplaner. Rapport nr 17-2014. Återrapportering
VLL 2314-2014

Sammanfattning
I samband med en revisionsgranskning av styrning och kontroll av IT-avbrottsplaner
(Rapport nr 17-2014) som behandlades vid landstingsstyrelsens sammanträde den 7
april 2015, § 75, fick landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en oberoende
granskning av serverhallarnas egenskaper och avrapportera detta till landstingsstyrelsen under 2015. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sammanträde
den 15 april 2015, § 71, att ge landstingsdirektören i uppdrag att göra en
återrapportering av resultatet av granskningen till nämnden.
Våren 2015 fick Verksamhetsområde Service i uppdrag att göra en genomlysning av
Västerbottens läns landstings datorhallar som är placerade på Norrlands universitetssjukhus. Genomlysningen har genomförts med hjälp av en extern leverantör
(Tieto) som på plats har bedömt hallarna.
På grund av vissa driftsstörningar, som drabbade bl.a. primärvården i Skellefteåområdet under hösten 2015, utökades uppdraget till att även inkludera en genomlysning av landstingets hela nät för data- och telekommunikation mellan sjukhus och
övriga enheter. Datum för återrapportering flyttades fram med anledning av detta.
Uppdraget avsåg att bedöma hallarna ur perspektivet generell lämplighet som fortsatta datahallar/serverrum och dokumentera de eventuella brister och risker som
finns.
Uppdraget var avgränsat till att inte omfatta de IT-system som finns i hallarna. Resultatet av genomlysningen framgår av upprättad revisionsrapport.
En sammanfattande bedömning av rapporten är att hallarnas funktion är klart
undermåliga i jämförelse med den praxis som finns inom området för IT-säkra rum.
Åtgärder med anledning av rapporten
Kort sikt
Enklare brister avhjälps. Detta rör sig om t.ex. eldragningar (skarvdosor m.m.) inom
hallarna, dörr, larm och låssystem samt arbetsprocesser för daglig drift. Vidare
kommer en löpande risk- och konsekvensanalys av verksamheten i befintliga hallar
att göras.
Lång sikt
Att bygga en ny hall som uppfyller de krav som i dag ställs på IT-säkra rum är en stor
investering på över 50 Mkr. Det bedöms inte vara ändamålsenligt att ha denna typ
av anläggning i egen regi. Därför är strategin att successivt flytta ut systemdrift från
Västerbottens läns landstings datorhallar till en extern leverantör där det redan finns
färdiga funktioner som håller adekvat säkerhetsklass.
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Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 oktober 2016, § XX, att
ge landstingsdirektören, med rätt att vidaredelegera, i uppdrag att genomföra
föreslagna åtgärder.
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Beslutsunderlag
 Rapport

13

Uppföljande granskning av sekretess i leverantörs- och
faktureringsrutinen. Rapport nr 13-2015. Återrapportering
VLL 213-2016

Sammanfattning
I samband med att hälso- och sjukvårdsnämnden lämnade ett yttrande till
revisionsrapporten ”sekretess i leverantörs- och faktureringsrutinen" den 22 mars
2016, § 52, fick landstingsdirektören i uppdrag att säkerställa att föreslagna åtgärder
skulle vidtas samt att återrapport kring uppdragen skulle ske i september 2016 i
berörda nämnder. Som meddelades vid föregående möte blev rapporteringen
framskjuten till november.
En skriftlig återrapportering har lämnats i ärendet, i vilken det framgår att flera av
landstingsdirektörens uppdrag ännu inte har åtgärdats. Detta beror bland annat på
att nuvarande version av verksamhetssystemet inte har funktionalitet att kunna
sekretessmarkera fakturor samt utföra stickprovskontroller.
I avvaktan på den uppdatering som ska ske av verksamhetssystemet under våren
2017 har arbetet med åtgärderna varit vilande. Övriga uppdrag beräknas vara
åtgärdade senast vid årsskiftet.
Förslag till beslut
Landstingsdirektören får i uppdrag att till hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde i februari 2017 lämna en skriftlig återrapportering av genomförda och
planerade åtgärder.
Beslutsunderlag
•

PM- Återrapport sekretess i leverantörs- och faktureringsrutinen
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2016-11-02

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av
delegation. Förteckning
VLL 628-2016

Sammanfattning
Följande förteckning över delegerade beslut i enlighet med hälso- och
sjukvårdsnämndens bemyndigande anmäls:
Delegerade beslut:
a) Av hälso- och sjukvårdsdirektören fattade beslut
Förslag till beslut
Delegationsförteckningen läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag


Bilaga X. Delegationsförteckning – hälso- och sjukvårdsdirektör till HSN

15

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation. Förteckning
VLL 91-2016

Sammanfattning
Följande förteckning över vidaredelegerade beslut i enlighet med hälso- och
sjukvårdsnämndens bemyndigande anmäls:
Vidaredelegerade beslut:
a) Av tandvårdsdirektören och verksamhetschef fattade beslut
Förslag till beslut
Vidaredelegationsförteckningen läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag


Bilaga X. Vidaredelegationsförteckning

16

Till handlingarna
VLL 109-2016

I bilaga X till protokollet upptagna skrivelser m.m. anmäls och läggs till handlingarna.
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