KALLELSE
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-10-03

Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder
Tid

Torsdagen den 3 oktober 2019, klockan 10:00-16:00
10:00 -10:45

Verksamhetsområdescheferna
Camilla Andersson och Peter Berggren

10.45 -11.15

Ekonomi med delårsrapport per augusti
Per Sehlin, controllerstrateg

11:15 - 11:45

Implementering av ny samverkansstruktur mellan
region och kommuner, information om nuläge i projektet
Anna Bergström

11:45 -12.00

Analys av interkontroll
Anton Lidström

12:00- 13:00

Lunch

13.00-13.30

Verksamhetsplan 2020
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör

13.30-14:00

Regionövergripande information
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör

14:00-15:00

Gruppmöten.

15:00-15:10

Utskott för primärvård och tandvård. Information
Jonas Karlberg, ordförande

15:10-15:20

Utskott för funktionshinder och samverkan. Information

15:30-16:00

Övriga beslutsärenden

Plats

Styrelserummet, Regionenshus, Köksvägen 11, Umeå

Ärenden

Se bifogad lista

Förhinder

Meddela Maria.Sterner@regionvasterbotten om du är förhindrad att
delta. Eventuella kostallergier meddelas i god tid.

Samåkning Enligt regionfullmäktigesbeslut ska i förstahand kollektiva färdmedel
användas. Samåkning förutsätts om andra färdmedel används.

1 (22)

KALLELSE
2019-09-24

Innehåll
3. Justering.............................................................................................................. 4
4.
Fastställande av föredragningslista................................................................. 4
5. Informationer........................................................................................................ 4
6. Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider 2020.................................. 4
7. Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning, revidering......................... 5
8. Utskott för primärvård och tandvård. Uppdragsbeskrivning. Revidering............. 6
9. Uppdragsbeskrivning hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder
och samverkan. Revidering......................................................................................... 7
10.
Analys av hälso- och sjukvårdsnämndens system för intern kontroll.............. 7
11.
Hälso- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per augusti 2019..................... 8
12.
Budget och verksamhet inom Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Återrapportering........................................................................................................... 9
13.
Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020............................ 10
14.
Förslag till nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och
sjukvården................................................................................................................. 10
15.
Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och
dialog, SOU 2019:15, samt Komplementär och alternativ medicin och vård - ny
lagstiftning SOU 2019:28........................................................................................... 11
16.
Remiss. Särskilt förordnande för läkare......................................................... 12
17.
Remiss. Santiagokonventionen mot organhandel......................................... 12
18.
Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor.
Remissyttrande.......................................................................................................... 13
19.
Pågående och initierade primärvårdsuppdrag. Återrapportering................... 14
20.
Sammanhållen hälso-och sjukvård för personer med medfödda och tidigt
förvärvade funktionsnedsättningar............................................................................ 15
21.
Tandvårdstaxor 2020..................................................................................... 16
22.
Patientavgifter vid digitala vårdbesök............................................................ 17
23
Motion nr 3-2019 från Nicklas Sandström (M). Instifta ett
antibyråkratiseringsråd.............................................................................................. 18
24.
Motion nr 9-2019 från Petter Nilsson (SD), Linda Strandberg (SD), Katrin
Larsson (SD). En sömlös vård inom regionen........................................................... 18
25.
Motion nr 13-2019 från Petter Nilsson (SD). Innovationsfond....................... 19
26.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandes beslut som fattats med stöd av
delegation.................................................................................................................. 20
27.
Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av delegation 20
28.
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation.......................................... 21
29.
Till handlingarna............................................................................................ 21
30
Tilldelningsbeslut i upphandling av tandtekniska produkter........................... 21
31.
Val av representanter till Internationellt Center för Lokal Demokrati (ICLD)
styrgrupp.................................................................................................................... 22

2 (22)

KALLELSE
2019-09-24

3 (22)

KALLELSE
2019-09-24

3.

Justering

Ordföranden utser…. att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till den…

4.

Fastställande av föredragningslista
HSN 1-2019

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Upprättad föredragningslista fastställs enligt förslag.

5.

Informationer
HSN 2-2019

Sammanfattning
Noteras till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationer enligt följande:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven
6.

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider 2020
HSN 841-2019

Sammanfattning
Plan för sammanträdestider för de politiska nämnderna/organen upprättas årligen.
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 4 september, § 107
beslutades om sammanträdesdatum för verksamhetsåret 2020. När beslutet fattades
noterades att två datum, den 19 februari och den 22 april, sammanfaller med datum
för regionala utvecklingsnämndens sammanträden.
Ett reviderat förslag med sammanträdesplanering för hälso- och sjukvårdsnämnden
har upprättats.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
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Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder, som tidigare beslutats, den 19
februari. Vidare sammanträder nämnden den 23 april 2020. Datumet ersätter tidigare
fastställt datum i april enligt § 107, 2019.
Beslutsunderlag



Sammanträdesplan år 2020 regionvästerbottens politiska nämnder
Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder, som tidigare beslutats, den 19
februari. Vidare sammanträder nämnden den 23 april 2020. Datumet ersätter tidigare
fastställt datum i april enligt § 107, 2019

7.

Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning, revidering
HSN 5-2019

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde nämndens delegationsordning 2019-05-23,
§ 79. Ändringar föreslogs under sammanträdet. Beslut togs om att
delegationsordningen åter ska behandlas i nämnden under året.
Under punkt 2 i delegationsordningens innehållsförteckning, delegation till hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskott, finns förslag på tillägg under avsnittet
Delegation till hälso- och sjukvårdsnämndens utskott. Följande tillägg föreslås:
-

2.2

Utskott för funktionshinder och samverkan (UFS)

Delegation till hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för funktionshinder och
habilitering (UFS) innebär:
-

Beslut om att fördela bidrag till nationella minoriteter.
Beslut om att fördela organisationsbidrag till länets organisationer inom
funktionshinderrörelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden revideras och fastställs enligt
förslag.
Beslutet ersätter HSN beslut 2019-05-23, § 79.
Beslutsunderlag



Förslag till reviderad delegationsordning
Tjänsteskrivelse
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden revideras och fastställs enligt
förslag.
Beslutet ersätter HSN beslut 2019-05-23, § 79
Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden revideras och fastställs enligt
förslag.
Beslutet ersätter HSN beslut 2019-05-23, § 79.

8.

Utskott för primärvård och tandvård. Uppdragsbeskrivning.
Revidering
HSN 4-2019

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2019-01-09, § 5 att vissa ändringar av
formalia behöver göras i uppdragsbeskrivningarna för att få en likformighet mellan
uppdragsbeskrivningarna i utskott för funktionshinder och samverkan samt utskott
för primärvård och tandvård. Beslut togs om att uppdragsbeskrivningarna åter tas
upp i hälso- och sjukvårdsnämnden senare under året.
Utskott för primärvård och tandvård har utifrån ovanstående sett över
uppdragsbeskrivningen.
Förslag till ytterligare revidering har upprättats där sista punkten i
uppdragsbeskrivningen ”återkomma till nämnden med förslag till ny/kompletterad
uppdragsbeskrivning” tas bort från uppdragsbeskrivningen.
Utskottet för primärvård och tandvårds förslag till beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer reviderad uppdragsbeskrivning för utskott
för primärvård och tandvård med följande revidering:
Den sista punkten i uppdragsbeskrivningen ”återkomma till nämnden med förslag till
ny/kompletterad uppdragsbeskrivning” stryks.
Beslutsunderlag



Utskott för primärvård och tandvård. Uppdragsbeskrivning. Förslag på
revidering.
Protkollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Reviderad uppdragsbeskrivning för utskottet för primärvård och tandvård fastställs
enligt upprätta förslag.
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9.

Uppdragsbeskrivning hälso- och sjukvårdsnämndens utskott för
funktionshinder och samverkan. Revidering
HSN 14-2019

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2019-01-09 att vissa ändringar av formalia
behöver göras i uppdragsbeskrivningarna för att få en likformighet mellan
uppdragsbeskrivningarna i utskott för funktionshinder och samverkan samt utskott
för primärvård och tandvård. Beslut togs om att uppdragsbeskrivningarna åter tas
upp i hälso- och sjukvårdsnämnden senare under året.
Utskott för funktionshinder och samverkan har utifrån ovanstående sett över
uppdragsbeskrivningen, 2019-04-12 § 26.De ändringar som föreslås är att flytta
punkten ”Beslut att fördela bidrag till länets organisationer inom
funktionshindersrörelsen2 från uppdragsbeskrivningen till HSN delegationsordning.
Vidare förslås att till punkten ”Utskottets ordförande, äger i dess roll, som ordförande
i minoritetsområden, beslutsbefogenhet i ärenden som behandlas i samråden” stryks
samt att punkten Besluta om att fördela bidrag till nationella minoriteter läggs till
uppdragsbeskrivningen.
Utskottet för funktionshinder och samverkan förslag till beslut
Utskott för funktionshinder och samverkan föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden
fastställer reviderad uppdragsbeskrivning för utskott för funktionshinder och
samverkan.
Beslutsunderlag



Protokollsutdrag UFS § 41. Uppdragsbeskrivning, revidering
Uppdragsbeskrivning utskott för funktionshinder och samverkan. Reviderad
2019-04-12

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Reviderad uppdragsbeskrivning för utskottet för funktionshinder och samverkan.
fastställs enligt upprätta förslag.
Beslutet ersätter tidigare beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-01-09, § 6

10.

Analys av hälso- och sjukvårdsnämndens system för intern
kontroll
HSN 783-2019

Sammanfattning
I enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens anpassade riktlinjer för intern kontroll
så ska en årlig utvärdering av nämndens system för intern kontroll. I rapporten ska
en bedömning och analys lämnas av nämndens system för intern kontroll utifrån
omfattning av utförda kontroller och uppföljningar, resultat av uppföljningar av den
interna kontrollen samt vidtagna åtgärder med anledning av uppföljningarna.
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I samma rapport ska förslag på åtgärder för förbättring av anpassade riktlinjer och
rutiner för intern kontroll lämnas. Analys av system ska göras i samband med
delårsrapporten per augusti. Denna rapport kommer därför att inkludera den
uppföljning som gjorts i samband med delårsrapporter per april och augusti 2019,
samt årsredovisningen för år 2018.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Analys av system för intern kontroll inom hälso- och sjukvårdsnämndens
ansvarsområde fastställs enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse
Analys av system för internkontroll

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Analys av system för intern kontroll inom hälso- och sjukvårdsnämndens
ansvarsområde fastställs enligt upprättat förslag.

11.

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Delårsrapport per augusti 2019
HSN 742-2019

Sammanfattning
Delårsrapport per augusti 2019 är hälso- och sjukvårdsnämndens andra
uppföljningsrapport för året till regionstyrelsen. Rapporten beskriver resultat och
måluppfyllelse för årets första tertial. I uppföljningen analyseras målen i nämndens
verksamhetsplan, vilka även har koppling till fullmäktiges identifierade inriktningsmål.
Rapporten inkluderar även uppföljning av intern kontroll och fullmäktiges uppdrag
samt ekonomiskt resultat. I rapporten redovisas och analyseras resultat per augusti
inklusive en uppföljning av de av fullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2019
samt målen i nämndens verksamhetsplan.
Förslag till hälso- och sjukvårdsnämndens delårsrapport per augusti 2019 har
upprättats.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Delårsrapport per augusti 2019 fastställs.
Beslutsunderlag



Förslag till delårsrapport per augusti 2019
Tjänsteskrivelse
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Delårsrapport per augusti 2019 fastställs.
Paragrafen justeras omedelbart

12.

Budget och verksamhet inom Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Återrapportering
HSN 596-2019

Sammanfattning
Utifrån redovisat resultat i delårsrapport per april lämnade Hälso- och
sjukvårdsnämnden den 23 maj 2019 in en skrivelse till regionfullmäktige där
nämnden påtalade svårigheter att klara en budget i balans mot det uppdrag som
nämnden tilldelats av regionfullmäktige.
Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni utifrån inlämnad skrivelse att
uppdra åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att återrapportera till fullmäktige om resultat
av vidtagna åtgärder senast i november 2019 § xxx.
Förslag till skrivelse för återrapportering till regionfullmäktige med redogörelse
avseende resultat av vidtagna åtgärder har upprättats.
Av skrivelsen framgår att den ekonomiska situationen i mångt och mycket är ett
resultat av utveckling under en lång tid och för att komma tillrätta med ekonomin och
vända trenden är ett omfattande och tidskrävande arbete. Åtgärdsplaner har antagits
för resterande del av 2019 och en mängd aktiviteter pågår. Under andra tertialet ses
såväl en lägre budgetavvikelse som en lägre kostnadsutveckling för påverkbara
poster jämfört med första tertialet. Det gör att nämnden bedömer att de vidtagna
åtgärder som startat under våren börjar att ge effekt.
En förbättring i förhållande till den prognos som lämnades efter delårsrapport per
april har därför lämnats efter augusti månad.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Skrivelse till regionfullmäktige med redogörelse avseende resultat av genomförda
åtgärder fastställs.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse
Skrivelse med återrapportering till regionfullmäktige

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Skrivelse till regionfullmäktige med redogörelse avseende resultat av genomförda
åtgärder fastställs.
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13.

Verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020.
HSN 743-2019

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för, leder och samordnar politiskt
specialistvård, regionvård, primär- respektive tandvård i egenregi. Nämndens
uppdrag är att tillgodose västerbottningens behov av hälso- och sjukvård samt
tandvård, ge högspecialiserad vård till befolkningen i norra regionen samt följa och
driva utvecklingen inom forskning, innovation och utbildning. Hälso- och
sjukvårdsnämnden ansvarar även för utvecklingen av kunskaps-, behovs- och
produktionsstyrning inom nämndens ansvarsområde och för att hälso- och
sjukvården tas tillvara som en regional tillväxtfaktor. Inom ramen för nämndens
uppdrag finns även ansvar för funktionshinder och habilitering samt för arbetet med
nationella minoritetsgrupper. Inom nämnden finns förutom ett arbetsutskott, ett
utskott för funktionshinder och samverkan samt ett utskott för primärvård och
tandvård.
Verksamhetsplanen utgör en del av Region Västerbottens sammanhållna politiska
styrning. I verksamhetsplanen beskrivs prioriterade områden och indikatorer
kopplade till de av regionfullmäktige beslutade inriktningsmålen. Vidare beskrivs de
ekonomiska förutsättningarna och budget för 2020, vilka baseras på
regionfullmäktiges resultatbudget för år 2020, finansiella mål och ekonomiska ramar
per styrelse eller nämnd.
Nämndens verksamhetsplan ligger till grund för hälso- och sjukvårdsdirektörens
planeringsanvisningar som anger riktlinjer för basenheternas verksamhetsplanering.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Verksamhetsplan och budget för 2020 fastställs enligt förslag.
Beslutsunderlag



Förslag till verksamhetsplan och budget för 2020
Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Verksamhetsplan och budget för 2020 fastställs enligt förslag.
Paragrafen justeras omedelbart

14.

Förslag till nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården.
HSN 757-2019
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Sammanfattning
Region Västerbotten har blivit ombedda att yttra sig över remissen Förslag till en
nationell handlingsplan för patientsäkerhet. Bakgrunden till förslaget av
handlingsplan är regeringens behov av att stärka de ansvariga myndigheternas
arbete med patientsäkerhet och den nationella samordningen. Handlingsplanen
gäller inte bara hälso-och sjukvård utan också kommunal vård och omsorg.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att regionen ställer sig
generellt positiva till de förslag som framgår av remissen och lyfter fram några
aspekter i förslaget som region Västerbotten anser behöver beaktas exempelvis att
det är en stor del upprepning i handlingsplanen, och avsnittet rörande organisation
för patientsäkerhet behöver förtydligas.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag


Förslag till yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.
Paragrafen justeras omedelbart

15.

Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet,
kunskap och dialog, SOU 2019:15, samt Komplementär och
alternativ medicin och vård - ny lagstiftning SOU 2019:28
HSN 766-2019

Sammanfattning
Region Västerbotten har möjlighet att yttra sig över utredningarna ”Komplementär
och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog, SOU 2019:15, och
Komplementär och alternativ medicin och vård - ny lagstiftning SOU 2019:282” som
sänts på remiss till regionen.
Yttrande har upprättats och av yttrandet framgår att utredningen är en mycket
grundlig och detaljerad genomgång av alla tänkbara aspekter av KAM/KAV och ger
en balanserad bild av området.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.
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Beslutsunderlag


Förslag till yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.

16.

Remiss. Särskilt förordnande för läkare
HSN 795-2019

Sammanfattning
Region Västerbotten har blivit ombedda att yttra sig över promemorian Särskilt
förordnande för läkare som sänts på remiss till regionen.
I promemorian föreslås ändringar i patientsäkerhetslagen (2010:659) och patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) som bemyndigar landsting och kommuner som
inte ingår i ett landsting att i vissa fall förordna icke legitimerad personal att utöva
yrke inom hälso- och sjukvården. Bakgrunden till förslaget är att det i
rättstillämpningen har uppmärksammats att regeringens bemyndigande i
patientsäkerhetsförordningen saknar stöd i lag. Ändringen föreslås träda i kraft den 1
januari 2020.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten
ställer sig positiv till föreslagna ändringar och betonar att om de åtgärder som
föreslås i promemorian, inte vidtas innebär det att regionen som arbetsgivare måste
ansöka hos Socialstyrelsen om särskilt förordnande i varje enskilt fall vilket leder till
ett påtagligt merarbete för regionen och förlängd handläggningstid.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag


Yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven.

17.

Remiss. Santiagokonventionen mot organhandel
HSN 838-2019

Sammanfattning
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Statens offentliga utredning 2019:1 med rubriken Santiagokonventionen mot
organhandel remissas och region Västerbotten har möjlighet att yttra sig över
utredningens förslag. Europarådets konvention mot handel med mänskliga organ
antogs i mars år 2015. Konventionen har tre huvudsyften:
- förebygga, förhindra och bekämpa handel med mänskliga organ genom att
straffbelägga vissa gärningar,
- skydda brottsoffrens rättigheter och
- främja nationellt och internationellt samarbete på området.
Sverige bör därför delta i det internationella samarbetet mot organhandel.
Utredningen föreslår därför att Sverige tillträder konventionen.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrande framgår att regionen instämmer med
utredningens förslag. Sverige har redan i dag en bestämmelse som straffbelägger
handel, handelsförbud med biologiskt material. För att Sverige ska kunna uppfylla
konventionens krav behövs vissa lagändringar göras, bl.a. utvidgning av
handelsförbudet och införandet av ett hanteringsförbud.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag


Förslag till yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.

18.

Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för
romska frågor. Remissyttrande
HSN 801-2019

Sammanfattning
Region Västerbotten har erbjudits möjlighet att lämna remissyttrande på
departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga framåt - en myndighet för romska
frågor. Utredningen har haft i uppdrag att närmare utreda hur ett nationellt center för
romska frågor kan inrättas. Det har också ingått att föreslå vilka uppgifter centret ska
ha med tydliga avgränsningar mot andra berörda myndigheters verksamhet samt
utreda hur romskt deltagande och inflytande i förhållande till centret kan säkerställas.
Slutligen även att undersöka om centret kan inrättas inom ramen för befintlig
myndighetsstruktur. Utredningen föreslår att en ny nämndmyndighet för romska
frågor ska inrättas, vid en värdmyndighet. Det bedöms att den nya myndighetens
anslag ska uppgå till minst 20 miljoner kronor per år.
Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet framgår det att Region Västerbotten
instämmer i bedömningen att det behövs fler åtgärder för att den nationella
minoriteten ska få en förbättrad livssituation. Vidare förordas att man samordnar den
de romska nationella uppdragen med de nationella minoritetsuppdragen. Utskottet
för funktionshinder och samverkan har berett ärendet 2019-09-11 § 51.
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Utskottets för funktionshinder och samverkan förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att yttrandet fastställs enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag




Remiss departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga i arbetet framåten myndighet för romska frågor
Förslag till yttrande
Protokollsutdrag UFS

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.

19.

Pågående och initierade primärvårdsuppdrag. Återrapportering
HSN 568-2019

Sammanfattning
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 23 maj, § 71, redogjordes för
pågående verksamheter inom primärvården som tillkommit genom olika
projektbeslut med tillfällig finansiering, som exempelvis tillfälliga och tidsbegränsade
statsbidrag. Dessa uppdrag är varken basuppdrag eller riktade tilläggsuppdrag för
primärvården, som regionstyrelsen beslutar om, och saknar långsiktigt
finansieringsplan.
Nämnden uppdrog vid sammanträdet åt utskottet för primärvård och tandvård (UPT)
att bereda ärende med förslag till beslut gällande drift och finansiering av dessa
ofinansierade verksamheter som finns i förteckningen primärvård – underlag för
budget och prioritering 2020 och återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Uppdraget är återrapporterat.
Beslutsunderlag




Protokollsutdrag HSN 2019-05-23 § 71
Protokollsutdrag UPT 2019-09-26 §
Underlag för budget och prioritering Primärvård 2020

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
----
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20.

Sammanhållen hälso-och sjukvård för personer med medfödda
och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar
HSN 972-2019

Sammanfattning
Projektet ”Förstärkt primärvård” har sedan 2017 bedrivit verksamhet för att anpassa
tillgänglighet och funktion i primärvården för personer med funktionsnedsättning,
vilket innebär ett anpassat arbetssätt och särskild kompetens avseende målgruppen
och dess behov. Utveckling av denna verksamhet har skett och sker i nära
samarbete mellan primärvård och habiliteringscentrum, där djupare kompetens om
målgruppen finns.
Landstingsstyrelsen beslutade per den 30 maj 2017 om att finansiering för
verksamheten fram till juli 2020 årligen skall beaktas i budgetplan. För 2017
finansierades projektet med 392 000 kronor för projektledning medan ett tillskott
omfattande 1 841 000 kronor för uppbyggnad av personalteam och driftskostnader
beaktades i styrelsens budgetplan för 2018. Enligt projektplan, daterad 2018-05-31,
skall under 2019 - 2020 ett breddinförande av verksamheten ske i regionen. Dock
har för 2019 och 2020, något beaktande rörande finansiering från politiken inte
gjorts. Utifrån sammanfattning enligt ovan föreslås fortsatt finansiering för att bygga
upp motsvarande verksamhet som vid Ersboda hälsocentral, vid utvald hälsocentral
inom närsjukvårdsområde Skellefteå. För södra Lappland, där patientunderlaget
bedöms vara för litet för att bedriva egen sådan verksamhet, föreslås finansiering för
att ge närsjukvårdsområde södra Lappland möjlighet att köpa motsvarande tjänst i
Skellefteå eller Umeå.
Beräknad kostnad för genomförande enligt projektplan uppgår för 2019 - 2020 till
1 465 000 kronor för Skellefteå samt 1 750 000 kronor för södra Lappland. Denna
finansiering skall täcka kostnader för breddinförande av förstärkt primärvård för
personer med medfödda och tidigt förvärvade funktionsnedsättningar enligt
”Ersbodamodellen”.
Utskott för primärvård och tandvårds förslag till beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Till regionstyrelsen föreslå inrättande av förstärkt primärvård i Skellefteå samt södra
Lappland enligt förslag.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse
Ärendebeskrivning förstärkt primärvård
Protokollsutdrag UPT 2019-09-26 § X

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Till regionstyrelsen föreslå inrättande av förstärkt primärvård i Skellefteå samt södra
Lappland enligt förslag.
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21.

Tandvårdstaxor 2020
HSN 896-2019

Sammanfattning
Folktandvården i Västerbotten har sedan 2012 haft uppdraget från fullmäktige att
basera sina årliga justeringar av tandvårdstaxan på Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) referenspriser och dess justeringar. För
allmäntandvård följer folktandvården TLV:s referenspriser och för specialisttandvård
gjordes en justering inför 2015 för att nå kostnadstäckning vilket medförde en
höjning ovan referenspris.
Ett förslag till tandvårdstaxa för perioden 15 januari 2020 till och med 14 januari 2021
har upprättats. Förslaget innebär att taxorna för allmäntandvården läggs på samma
nivå som de av TLV fastställda referenspriserna för 2020. För specialisttandvården
föreslås att taxorna nivån ovan referenspris bibehålls på samma nivå (plus 10 %)
som tidigare. Ett fåtal utvalda åtgärder ligger utöver denna nivå, vilket är i enlighet
med beslut från föregående år.
Detta innebär en höjning av tandvårdstaxorna på i medel 1,7 procent för
allmäntandvård och 2,8 procent för specialisttandvård.
För att skapa en enhetlighet mellan taxor för jourverksamhet och ordinarie
verksamhet togs tillägget om ett 50 procentigt påslag på tandvårdstaxans åtgärder
för helgjour bort 2017. För 2020 föreslås ingen förändring.
Vidare föreslås att taxorna för lokala åtgärder, som inte ingår i det statliga
tandvårdsstödet, justeras för beräknad kostnadsökning.
Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan landsting föreslås uppräknas med
landstingsprisindex exklusive läkemedel, LPIK, vilket framgår av separat bilaga.
Ersättning för munhälsobedömning/utbildning justeras sedan 2017 årligen. Ett
förslag till ny ersättning har upprättats. Här framgår att ersättning för
munhälsobedömning/utbildning vid uppsökande verksamhet föreslås uppräknas med
landstingsprisindex exklusive läkemedel, LPIK, vilket framgår av separat bilaga
Utskott för primärvård och tandvårds förslag till beslut:
Regionfullmäktige beslutar
-

Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården
Västerbotten under tiden 15 januari 2020 till och med 14 januari 2021.

-

Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt
upprättat förslag. Ändringar görs från och med den 15 januari 2020.

-

Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2020 enligt upprättat
förslag.

Beslutsunderlag




Tandvårdstaxor 2020
Tandvårdstaxor 2020 – interntaxa
Ersättning munhälsobedömning 2020
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Regionfullmäktige beslutar
-

Upprättat förslag till tandvårdstaxa fastställs att gälla för Folktandvården
Västerbotten under tiden 15 januari 2020 till och med 14 januari 2021.

-

Den interna taxan som reglerar åtaganden mellan regioner justeras enligt
upprättat förslag. Ändringar görs från och med den 15 januari 2020.

-

Ersättning för munhälsobedömning justeras 1 januari 2020 enligt upprättat
förslag.

22.

Patientavgifter vid digitala vårdbesök
HSN 540-2019

Sammanfattning
Den 1 januari 2019 förstärktes vårdgarantin i Sverige, genom att ge patienter rätt till
en medicinsk bedömning inom tre dagar, vid nytt eller försämrat hälsoproblem.
Bedömningen ska göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom
primärvården. I den nya vårdgarantin görs ingen skillnad på formen för besöket, dvs
om detta är ett digitalt, virtuellt eller fysiskt besök, utan det är innehållet i
vårdkontakten som avgör vad som räknas som besök.
Inom regionen är vissa distansbesök som exempelvis telefonbesök och besök via
digitala media avgiftsfria. För övriga vårdbesök finns en enhetstaxa på 200 kronor,
vilket för närvarande även gäller internetbehandlingar och telemedicin.
Utifrån den förstärkta vårdgarantin är förslaget att digitala vårdbesök avgiftsbeläggs,
dvs innehållet i vårdbesöket avgör om avgift ska erläggas. Det digitala vårdbesöket
definieras som en dialog mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient, och ska
innehålls- och tidsmässigt ersätta eller motsvara ett fysiskt besök. Vidare ska
kontakten innehålla medicinsk bedömning och beslut om vård.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 23 maj 2019, § 65, att föreslå
regionfullmäktige besluta om att införa en patientavgift på 100 kronor för
distansbesök. Då ärendet i detta skede endast avsåg telefonbesök, har ärendet,
inför regionstyrelsens hantering, lyfts ut för ytterligare beredning. Det nya förslaget
innefattar nu samtliga former för digitala vårdbesök i öppen vård.
Förslaget är att en patientavgift på 100 kronor införs för digitala vårdbesök.
Patientavgiften ska gälla samtliga digitala vårdbesök i all öppen vård i Västerbotten,
med följden att även internetbehandlingar (KBT) samt telemedicin får en patientavgift
på 100 kronor.
Förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar
Patientavgift om 100 kronor införs för digitala vårdbesök.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Regionfullmäktige beslutar
Patientavgift om 100 kr införs för digitala vårdbesök.
Beslutet ersätter HSN 2019-05-23 § 65
23

Motion nr 3-2019 från Nicklas Sandström (M). Instifta ett
antibyråkratiseringsråd
HSN 204-2019

Sammanfattning
Nicklas Sandström (M) har lämnat in en motion med yrkande om att instifta ett
antibyråkratiseringsråd på likande sätt som den danska modellen Meningssamlingen
i Köpenhamn. Motionären anser att regionens vårdpersonal lägger en stor del av sin
arbetstid på administration på bekostnad av tid till patienter. Motionären menar att en
del administration kvarstår fast den är utdaterad och onödig, och denna behöver
rensas bort i syfte att minska den administrativa bördan och frigöra tid för patienter.
Förslag till yttrande har upprättats. Av svaret framgår att det inom regionens
verksamhet inte ska finnas inaktuella rutiner och riktlinjer som försvårar arbetet.
Vidare pågår sedan flera år ett arbete med att införa vårdnära servicetjänster och
vårdnära administration. Servicepersonal som i är experter på service och
administration. Dessa ska kunna underlätta och stödja i vissa arbetsuppgifter så att
vårdpersonalen kan öka tid till direkt patientarbete.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Beslutsunderlag



Motion nr 3-2019
Förslag till motionssvar

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Motionen avslås.

24.

Motion nr 9-2019 från Petter Nilsson (SD), Linda Strandberg (SD),
Katrin Larsson (SD). En sömlös vård inom regionen
HSN 697-2019

Sammanfattning
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Petter Nilsson (SD) m.fl. har lämnat in en motion med yrkande om att Region
Västerbotten utreder förutsättningarna för utökade öppettider på hälsocentralerna
med hög belastningsgrad samt förutsättningarna för utökade öppettider för hälsocentraler angränsande hälsocentral med hög belastningsgrad. Bakgrunden till
motionen är regionen ska jobba mer aktivt för en effektiv och samordnad
vårdplanering, samt stärka första linjens vård för att minska belastningen på
akutsjukvården.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att samtliga Hälsocentraler
omfattas av regelverket för Hälsoval Västerbotten. Hälsoval Västerbotten ställer krav
på tillgänglighet och att Hälsocentralen ska ta emot sina listade patienter för
planerade och akuta besök. Tillgängligheten till vården är en central förtroendefråga
för hälso‐ och sjukvården, vården ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid. Det är
viktigt att vården arbetar aktivt för att hålla väntetiderna på en rimlig nivå vilket kan
göras på många olika sätt tex genom digital tillgänglighet utöver, eller som
komplement till, patientmöten.
Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag



Motion nr 9-2019
Motionsyttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut till regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.

25.

Motion nr 13-2019 från Petter Nilsson (SD). Innovationsfond
HSN 699-2019

Sammanfattning
Petter Nilsson (SD) har lämnat in en motion med yrkande om att Region
Västerbotten tar fram en modell för en innovationsfond med tydliga riktlinjer.
Bakgrunden till motionen är att det återkommande spenderas medel från styrelsens
konto för oförutsedda utgifter för verksamheter utanför vårdens direkta närhet. Enligt
motionären måste vård prioriteras.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten har
aktivt arbetat med innovationsfrågan i många år och var det första landstinget att
införa en Innovationssluss. Det senaste verktyget att öka antalet innovationer i hälsooch sjukvård var försöks initiativet att skapa VLL Innovation AB. Initiativet har varit
mycket framgångsrikt och resulterat till att Västerbotten nu intar en ledande position i
landet gällande innovation i partnerskap inom hälso- och sjukvård vilket i sin tur
utgör en utmärkt plattform att attrahera extern finansiering för utveckling av
innovation inom Region Västerbotten.
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag



Motion nr 13-2019
Motionsyttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut till regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
26.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandes beslut som fattats
med stöd av delegation
HSN 234-2019

Sammanfattning
Beslut som fattats av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande med stöd av
delegation i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens bemyndigande anmäls.
Beslutsunderlag


Förteckning

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Delegationsbesluten anmäls.

27.

Hälso- och sjukvårdsdirektörens beslut som fattats med stöd av
delegation
HSN 11-2019
Sammanfattning
Beslut som hälso- och sjukvårdsdirektören fattat med stöd av delegation anmäls.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Delegationsbesluten anmäls.
Beslutsunderlag
Förteckning
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28.

Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation
HSN 12-2019

Sammanfattning
Beslut som har fattats av områdeschef eller verksamhetschef med stöd av
vidaredelegation
Områdeschef
Verksamhetschef
Beslutsunderlag



Förteckning beslut fattade med stöd av vidaredelegation
Sammanställning beslut fattade enligt LSS

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Delegationsbesluten anmäls.

29.

Till handlingarna
HSN 13-2019

Sammanfattning
Protokoll från utskott och nämnder samt skrivelser med mera anmäls och läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag




Protokoll Utskottet för funktionshinder och samverkan §§ 38-46, 47-57
Protokoll Utskottet för primärvård och tandvård §§
Protokoll HSN Arbetsutskott

Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
30

Tilldelningsbeslut i upphandling av tandtekniska produkter
HSN 265-2019

Sammanfattning
Upphandling av tandtekniska produkter genomförs i enlighet med beslut fattat av
hälso- och sjukvårdsdirektören med stöd av delegation 2019-05-20, HSN 265-2019.
Inlämnade anbud har utvärderats enligt i förfrågningsunderlaget angivna
förutsättningar.
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Förslag till val av leverantör har tagits fram. Anbudssekretess råder varför förslag till
beslut presenteras vid sammanträdet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Leverantör av tandtekniska hjälpmedel utses i enlighet med förslag.
Beslutsunderlag

31.

Leverantör
Val av representanter till Internationellt Center för Lokal
Demokrati (ICLD) styrgrupp
HSN 992–2019

Sammanfattning
Internationellt Center för Lokal Demokrati (ICLD) är ett kommunalt
partnerskapsprogram som finansieras genom SIDA. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) är huvudman för ICLD. Projekten handlar om utvecklingssamarbeten
mellan svenska kommuner och regioner och motsvarande instanser i låg- och
medelinkomstländer. Ett krav från ICLD är politisk representation i styrgruppen med
två politiker från regionen, en från majoriteten och en från oppositionen. Förslag på
två nya politiker som representerar Region Västerbotten i projektets styrgrupp fram
till 2020-12-31 behöver utses.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Susanne Dufvenberg (S) och Maria Lundqvist -Brömster (L) utses till representanter i
styrgruppen för ICLD Västerbotten.
Bilagor

https://icld.se/artikel/deltagande-vasterbotten-och-yogyakarta-rddar-livmed-medborgardialog
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