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Ledamöter och ersättare

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tid

Tisdagen den 12 juni kl. 9.30-16.00

Plats

Styrelserummet, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Ärenden

Se bifogad ärendelista

Förhinder

Meddela undertecknad om du inte kan delta

Samåkning Enligt landstingsfullmäktiges beslut ska i första hand kollektiva
färdmedel nyttjas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.

Enligt uppdrag
Anu Janhunen
Anu.Janhunen@vll.se
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Justering

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

2

Fastställande av föredragningslista
VLL 263-2018

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer upprättad preliminär föredragningslista för
sammanträdet.

3

Informationer
VLL 264-2018

Noteras till protokollet att hälso- och sjukvårdsnämnden tagit del av informationer
enligt följande:
9.30-9.35

Rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör
Anders Sylvan

9.35-10.45

Månadsrapport per maj 2018
Katarina Holmgren, Harriet Boström och Ann-Christin Sundberg

10.45-11.30

Kvinnosjukvård, verksamhetsuppföljning
Eva Innala och Maria Smedberg

11.30-12.15

Ledningssystem, FVIS -nuläge, produktions- och kapacitetsplanering
Jonas Cleasson

12.15-13.15

Lunch

13.15-13.45

BUP, verksamhetsuppföljning
Anna Wallgren

13.45-15.00

Gruppmöte

15.00-16.00

Beslutsmöte

4

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Månadsrapport per maj 2018
VLL 605-2018

Sammanfattning
En ekonomisk rapportering per den sista maj 2018 för hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvarsområde har upprättats.
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Resultaten för perioden…
Förslag till beslut
Den ekonomiska rapporten per maj 2018 godkänns.
Beslutsunderlag
 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Månadsrapport per maj 2018

5

Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden. Information
VLL 907-2018

Sammanfattning
Inför kommande mandatperiod och bildandet av regionkommun har landstingsfullmäktige vid sammanträdet den 21-22 november 2017, § 195, fattat beslut om ny
förtroendemannaorganisation.
I den nya organisationen har hälso- och sjukvårdsnämnden fått ett utökat uppdrag,
däribland primärvård i egen regi samt ansvar för habilitering och hjälpmedel.
Förslag till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättats. Ärendet
kommer att beredas vid landstingsstyrelsens sammanträde den 7 juni 2018 och
därefter fastställas av landstingsfullmäktige den 19 juni 2018.
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.
Beslutsunderlag
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Reglemente för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Beslut landstingsstyrelsens
arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämndens reglemente

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Arbets- och ansvarsfördelningen
mellan psykiatrin och primärvård. Information
VLL 1094-2018

Sammanfattning
Sedan tidigare finns i Västerbottens läns landsting fastställda dokument
”Överenskommelse om samverkan och ansvarsfördelning mellan psykiatri och
primärvård i insatser till personer med psykiatrisk problematik (APP I, II och III)”.
Överenskommelserna har utarbetats och reviderats i samråd mellan företrädare för
primärvården och psykiatriska klinikerna i Västerbottens läns landsting 2007, 2008,
2009, 2012, 2013 och ett arbete med att ta fram vårdprogram för de tre
målgrupperna startade 2014 men fullföljdes inte.
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2016 presenterade landstingets revisorer en granskningsrapport om samverkan
mellan primärvården och psykiatrin (rapport 19-2015) där de bland annat
rekommenderade landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att
säkerställa att det finns reviderade och aktuella styrdokument på operativ nivå för
hur vuxenpsykiatrin och primärvården ska samverka. Hälso- och sjukvårdsnämnden
lämnade den 23 augusti 2016 ett yttrande med anledning av granskningsrapporten
där nämnden gav i uppdrag att säkerställa att samverkansdokument och riktlinjer
revideras. Ledningssystemet skulle användas och dokumenten skulle anpassas och
föras in i ledningssystemet.
Den 8 december 2016 fick hälso- och sjukvårdsnämnden en återrapport av
uppdraget. Nämnden godkände en riktlinje som fördes in i ledningssystemet som
motsvarade de tidigare godkända APP-dokumenten. Samtidigt godkändes ett
uppdrag om att revidera riktlinjen Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvården
och psykiatrin.
Arbetsgruppen är nu färdig med arbetet med att revidera riktlinjen. Den innehåller tre
delar som beskriver arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvård och psykiatri i
insatser till:
1) Personer med psykisk ohälsa, depression och ångest
2) Komplicerad psykiatrisk problematik eller psykisk funktionsnedsättning
3) Personer med riskbruk, missbruk eller beroende
Arbets- och ansvarsfördelningen finns tillgänglig i landstingets ledningssystem.
Innehållet i arbets- och ansvarsfördelningen kommer att kommuniceras och spridas
via respektive linje i primärvård och inom Psykiatricentrum.
Förslag till beslut
Information anses delgiven.
Beslutsunderlag
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Arbets- och ansvarsfördelning mellan primärvård och psykiatri

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, Ds 2018:11. Yttrande
VLL 1055-2018

Sammanfattning
Socialdepartementet har inkommit med remissen ”Vissa kirurgiska ingrepp i
könsorganen” där regeringen vill ha synpunkter på förslagen i promemorian. I
promemorian övervägs under vilka förutsättningar vissa kirurgiska ingrepp i
könsorganen och avlägsnande av könskörtlar ska få genomföras. Avsikten är att
nuvarande lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall ska ersättas
av två nya lagar, en som avser ändring av det kön som är registrerat folkbokföringen
och en som avser vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. För närvarande pågår ett
arbete inom Regeringskansliet med att ta fram en promemoria beträffande
förutsättningarna för ändrig av det kön som är registrerat i folkbokföringen. Avsikten
är att den promemorian kommer att remitteras i särskild ordningen, dock inom
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remisstiden för den nu aktuella promemorian. Senast den 21 juni 2018 ska
Västerbottens läns landsting inkomma med svar på remissen.
Förslag till yttrande har upprättats.
Förslag till beslut
Enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
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Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, Ds 2018:11. Remiss
Förslag till yttrande

SOU 2018:4 Framtidens biobanker. Yttrande
VLL 759-2018

Sammanfattning
Socialdepartementet har inkommit med remissen ”Framtidens biobanker”.
Slutbetänkande behandlar vissa frågor som i olika stor utsträckning redan har
behandlats i delbetänkandet (SOU 2017:40). Västerbottens läns landsting ska svara
på remissen senast den 30 juni 2018.
Utifrån påtalade brister och problem med den nu gällande lagen (2002:297) om
biobanker i hälso och sjukvården m.m. tillsatte regeringen utredningen som gör en
översyn av den lagstiftning som reglerar hantering av humanbiologiskt material och
information proverna i biobanker. Utredningen lämnar förslag för att anpassa
lagstiftningen så att den underlättar utvecklingen och förbättrar förutsättningarna för
användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och
sjukvårdens och forskningens behov. Förslagen tar sin utgångspunkt i en etisk
analys.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Västerbottens läns
landsting i stort instämmer med innehållet och synpunkterna i slutbetänkandet av
utredningen om regleringen av biobanker. Det är positivt att det finns en tydlig vilja
att skydda individens integritet och självbestämmande samtidigt som det finns ett
uttalat stöd för att biobanksmaterial ska kunna användas till nytta för patienter, hälsooch sjukvård samt forskning. För att kunna genomföra lagförslagen kommer det dock
att behövas resurser till verksamheten. I några punkter önskas förtydligande av
innehållet.
Förslag till beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag



SOU 2018:4 Framtidens biobanker. Remiss
Förslag till remissyttrande
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Granskning av landstingets diarieföring. Rapport nr 17/2017.
Yttrande
VLL 544-2018

Sammanfattning
Landstingets revisorer har den 12 april 2018 överlämnat missiv och granskningsrapport gällande granskning av landstingets diarieföring.
Av granskningen framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig
styrning och kontroll över diarieföringen inom det egna ansvarsområdet. Hälso- och
sjukvårdsnämnden ska senast den 14 juni 2018 komma in med yttrande och
uppgifter om verkställda och planerade åtgärder till revisionskontoret.
Revisorerna har med anledning av granskningen lämnat följande rekommendationer:


Separata diarier inrättas för styrelsen och nämnden i syfte att underlätta att
handlingar diareiförs korrekt. Även övriga nämnder bör ha egna diarier.



Styrdokument är aktuella och beslutade på behörig nivå. Säkerställ att det
finns dokumenteras rutiner för hur ärenden och handlingar ska diarieföras,
sekretesskyddas etc.



Berörd personal får information och utbildning om vilka regler och rutiner
som gäller för hantering av allmänna handlingar och diarieföring.



Berörd personal följer de regler och rutiner som gäller för hantering av
allmänna handlingar och diarieföring. Se till att det finns rutiner för
regelbunden uppföljning och kontroll av diarieföringen. Se till att styrelsen
och nämnden med jämna mellanrum får uppföljningsrapporter med uppgifter
om hur hanteringen av allmänna handlingar och diarieföring fungerar.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att det pågår ett antal
utvecklingsarbeten inför bildandet av regionkommun. Exempelvis kommer
nämnderna att få separata diarier och gemensamma rutiner kommer att utarbetas.
Under 2019 kommer även utbildningsinsatser att ske.
Förslag till beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag




Skrivelse från landstingets revisorer
Granskning av landstingets diarieföring. Rapport nr 17/2017
Förslag till yttrande
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Granskning av attestbehörigheter. Rapport nr 13/2017. Yttrande
VLL 314-2018

Sammanfattning
Landstingets revisorer har den 30 januari 2018 överlämnat missiv och granskningsrapport gällande granskning av attestbehörigheter. Hälso- och sjukvårdsnämnden
ska senast den 14 juni 2018 lämna in yttrande till revisionskontoret om verkställda
och planerade åtgärder.
Av granskningen framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden saknade beslutade
attestordningar för år 2017. Den rutin som tillämpades var inte tillräcklig för att
säkerställa att besluten om attestbehörigheter hanterades i enlighet med
kommunallagens bestämmelser och gällande delegationsordningar.
För hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde hade hälso- och sjukvårdsdirektören vidaredelegerat till verksamhetscheferna att besluta om attestbehörigheter. Några beslut om attestbehörigheter återanmäldes dock inte till
nämnden och protokoll för besluten blev inte anslagna på landstingets anslagstavla.
Beslut om attestbehörigheter inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
har därför inte vunnit laga kraft. Med andledning av granskningen beslutade
landstingsdirektören den 24 januari 2018 om en ny vidaredelegationsordning. Under
år 2018 kommer revisorerna att granska tillämpningen av den denna.
Landstingets revisorer rekommenderar hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa
att:


Det för styrelsen och nämndernas ansvarsområden finns beslutade
attestordningar i enlighet med fullmäktiges reglemente och beslutade
delegations- och vidaredelegationsordningar.



Beslut om attestordningar och attestbehörigheter anmäls tillbaka i enlighet
med kommunallagen. Det bör tex finnas rutiner för hur chefer ska
återanmäla beslut om attestbehörigheter och hur dessa beslut ska anslås på
landstingets digitala anslagstavla.



Med hjälp av kontroller säkerställa att attestbehörigheter som är registrerade
i ekonomiadministrativa system överensstämmer med beslutade
attestordningar.



Med hjälp av kontroller säkerställa att endast överordnad chef har möjlighet
att beslutsattestera en chefs personliga kostnader.

Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att förvaltningen vidtagit
åtgärder för att förbättra hanteringen av attestbehörigheter samt att ett flertal
förbättringsåtgärder kommer att vidtas, däribland översyn av tillämpningsanvisningarna samt utbildning av nya chefer.
Förslag till beslut
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
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Beslutsunderlag
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Skrivelse från landstingets revisorer
Granskning av attestbehörigheter. Rapport nr 13/2017
Förslag till yttrande

Granskning år 2017 av hälso- och sjukvårdsnämnden. Rapport nr
9/2017. Yttrande
VLL 921-2018

Sammanfattning
Landstingets revisorer har den 12 april 2018 överlämnat missiv och granskningsrapport gällande granskning av år 2017 av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Revisorerna bedömer att nämnden inte hade tillräcklig måluppfyllelse för år 2017 i
förhållande till fullmäktiges mål och uppdrag. Nämnden redovisade ett ekonomiskt
underskott med 271 miljoner kronor, en avvikelse med -6,5 procent. Revisorerna
saknar analys i årsrapporten om varför nämndens verksamheter under flera år
redovisat stora avvikelser i förhållande till budget.
Förslag till yttrande har upprättats.
Förslag till beslut
Enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag
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Skrivelse från landstingets revisorer
Granskning av år 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden. Rapport nr 9/2017
Förslag till yttrande

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av
delegation. Förteckning
VLL 362-2018

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.
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Beslutsunderlag
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Bilaga 1. Delegationsförteckning – hälso- och sjukvårdsdirektör till HSN

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation. Förteckning
VLL 267-2018

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
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Bilaga 2. Vidaredelegationsförteckning

Till handlingarna
VLL 268-2018

I bilaga 3 till protokollet upptagna skrivelser m.m. anmäls och läggs till handlingarna.
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