KALLELSE
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2018-12-12
Ledamöter och ersättare

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tid

Onsdag 12 december, kl 9.30-16.00

Plats

Styrelserummet, Landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå

Ärenden

Se bifogad ärendelista

Förhinder

Meddela undertecknad så snart som möjligt 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:
9.30-10.30

Månadsrapport per november 2018 samt information organisation
Harriet Boström, Joakim Nilsson och Brita Winsa

10.30-11.00

Information Lipödem och Lymfödem.
Jens Boman

11.00-11.45

Återkoppling forskningsbokslut
Clas Ahlm

11.45-13.00

Lunch

13:00-13.30

Investeringar
Jonas Claesson

13.30-15.00

Gruppmöte

15.00-16.00

Beslutsmöte

4

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

Sammanfattning
En ekonomisk rapportering per den sista november 2018 för hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvarsområde har upprättats.
Resultaten för perioderna…
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Förslag till beslut
De ekonomiska rapporterna per den sista november 2018 godkänns.
Beslutsunderlag
 Hälso- och sjukvårdsnämnden. Månadsrapport per november 2018

5

Dataskyddsombud för hälso- och sjukvårdsnämnden
VLL 2652-2018

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden utsåg den 23 maj Dan Harnesk till dataskyddsombud
för nämnden. Dataskyddsombudets uppgift är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver utse nytt dataskyddsombud då Dan Harnesk
entledigas från uppdraget den 14 december.
Förslag till beslut
Josefine Leijon utses till dataskyddsombud för hälso- och sjukvårdsnämnden från
och med den 14 december.

6

Tandvårdens uppdrag och ersättningssystem 2019
VLL 2653-2018

Sammanfattning
Landstingsfullmäktige i Västerbottens län beslutade 2013 att återgå till en anslagsfinansierad resursfördelningsmodell för Folktandvården. Beslutet innefattade även
att den uppdragsbeskrivning som fastställdes 2013 skulle vara gällande tills annat
beslut fattats.
Den 15 december 2016 beslutade regeringen att från år 2017 förlänga den avgiftsfria
tandvården från 19 år till 21 år, från 2018 till 22 år, och från 2019 till 23 år. Detta
tillsammans med andra beslut har medfört att nuvarande uppdragsbeskrivningen
reviderades och anpassades till rådande förutsättningar 2017.
Kapitationsersättningen, som baseras på statens ersättning, för gruppen 20–23 år är
lägre än för gruppen 3-19 år vilket medförde en förändring av vårdomhändertagandet för denna grupp. Bland annat förlängdes intervallet mellan undersökningar
på friska från 24 månader till 30 månader. Denna förändring föreslås även gälla för
den nya årsgruppen 23-åringar 2019.
Andra uppdrag kan påverkas av gjorda budgetjusteringar.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att tandvårdens uppdrag och
ersättningssystem för 2019 fastställs.
Tandvårdens uppdrag och ersättningssystem revideras årligen.
Beslutsunderlag
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Tandvårdens uppdrag och ersättningssystem 2019
Bilaga. Ersättningssystem tandvård 2019

Axlagården Umeå Hospice AB. Förlängning av avtal
VLL 2532-2018

Sammanfattning
Västerbottens läns landsting har genom åren haft avtal med Axlagården hospice AB
som bedriver palliativ vård, dvs vård i livets slutskede för personer som är folkbokförda i Västerbottens län. Det sista avtalet var tecknat 2011 för fyra år med möjlighet
till förlängning två år i sänder. Förutsättningen för avtalet är att Umeå Kommun har
avtal med Axlagården med likvärdigt innehåll som Västerbottens läns landsting
(VLL).
Under senhösten 2017 sade Umeå kommun upp avtalet med Axlagården med syfte
att ingå nytt avtal och bland annat tydliggöra och uppdatera avtalstext, förtydliga den
årliga kostnadsuppräkningen samt förändra avtalstiden. VLL:s avtal sades inte upp
men en överenskommelse gjordes med Axlagården att genomföra förändringar
motsvarande kommunens avtal.
Avtalet omfattar palliativ vård till den i avtalet definierade målgruppen. VLL
garanterar som tidigare Axlagården Hospice AB ersättning för 4672 vårddygn/år med
möjlighet att köpa ytterligare vårddygn om behov finns av vård utöver de
garanterade vårddygnen. Avtalstiden är 2019-01-01 – 2021-12-31 med möjlighet till
förlängning i ytterligare 3 år
Umeå kommun kommer att i de väsentliga delarna att teckna ett motsvarande avtal.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta det föreslagna avtalet med
Axlagården Hospice AB.
Beslutsunderlag


Förslag till avtal
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Motion nr 13-2018 från Thommy Bäckström (L). Införande av
systemet ”SMS-livräddare” i Västerbotten
VLL 1427-2018

Sammanfattning
Thommy Bäckström (L) har i en motion till landstingsfullmäktige yrkat att
Västerbottens läns landsting upphandlar tjänsten ”SMS-livräddare” och vidtar de
kommunikations- och utbildningsinsatser som blir nödvändiga för att verksamheten
ska komma i gång. Av motionen framgår att ett stort antal västerbottningar årligen
drabbas av akut hjärtstopp utanför sjukhusen och att cirka 90 procent av dem avlider
på platsen. Med systemet ”SMS-livräddare” ökar chanserna avsevärt att en person
snabbt kommer på plats och kan börja livräddande insatser tills ambulans anländer.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Landstinget samverkar
med ett antal av länets kommuner avseende insatser "I väntan på ambulans", IVPA,
samt "Akutsjukvård i extrem glesbygd", både vad beträffar hjärtstopp (AXGH) samt
vid olycksfall (AXG).
Tjänsten ”SMS-livräddare” har under ett antal år funnits som pilotprojekt på ett antal
orter i Sverige. Ny medicinska metoder inom hälso- och sjukvården bör införas inom
ramen för ett ordnat införande där de olika metodernas förväntade nytta ställs mot
deras kostnader. När SMS-livräddarsystemet utvärderats och det visat sig ha goda
effekter, kan det bli aktuellt med ett ordnat införande av ny medicinsk metod.
Bedömningen i dagsläget är att landstinget bör fortsatt följa utvecklingen av SMSlivräddarsystemet noggrant.
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
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Motion nr 13-2018
Förslag till motionsyttrande

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
b) Av basenhetschefen för basenhet logistik 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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