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Justering

Arbetsutskottet utser Kjell Bäckman (V) att tillsammans med ordförande
Anna-Lena Danielsson (S) justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till den 24 september 2019.

§ 78

Fastställande av föredragningslista
HSN 149-2019

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Arbetsutskottets beslut
Upprättad föredragningslista fastställs efter följande ändringar:
-

§ 79

Ärende 16 ändras till information.
Ärende 5. Information rörande förslag till handlingsplan utifrån
funktionshinderpolitisk strategi för verksamhetsåret 2020 läggs till.

Informationer
HSN 150-2019

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektörens information
Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa, informerade arbetsutskottet om pågående
beredning av förslag till verksamhetsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020.
Vidare informerades om den ekonomiska utvecklingen inom hälso- och
sjukvårdsområdet där vissa positiva tendenser noterats.
Beslut om att region Västerbotten blir den första testregionen för framtidens
vårdinformationssystem (FVIS) har fattats av SUSSA-gruppen. Testperioden
kommer att genomföras sommaren 2021. Fördelen med att vara tesregion är att en
hög grad av support och service kommer att ges från leverantören samt att
möjligheten att påverka anpassningar utifrån regionens behov är stor.
Både testperioden och införandet av FVIS innebär ett mycket resurskrävande arbete
och kommer att påverka såväl produktion som kostnader.
Administrativt ledningsstöd kommer tillsättas för processerna FVIS och produktions
och kapacitetsstyrning (PKS) för att säkerställa projektens progression.
Region Västerbotten har goda möjligheter att ta del av kö-miljarden som är aktuellt
att fördelas från staten vilket innebär ett resurstillskott.
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Omställning till god och nära vård är ett arbete som kommer att ta många år.
Kommunerna är viktiga partners för att skapa de instanser som behövs. Södra
Lappland är en god förebild för hur arbetet med samverkan med kommunerna kan
fungera väl. Motsvarande forum behöver skapas både i Skellefteå och Umeå.
Ekonomi med delårsrapport per augusti
Per Sehlin, controllerstrateg redogör för det ekonomiska utfallet inom hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvarsområde per augusti. En något lägre budgetavvikelse
noteras för de senaste 4 månaderna samt en lägre kostnadsutveckling inom de
påverkbara posterna. Däremot kvarstår att budgetavvikelsen och
kostnadsutvecklingen är fortsatt höga. Tandläkarbristen påverkar budgeten negativt
och effekten av vidtagna åtgärder är låg.
De kostnadsdrivande posterna är personalkostnader, medicinteknik och läkemedel.
Ärendet återkommer i § 85.
Analys av internkontroll
Analys av system ska göras i samband med delårsrapport. Anton Lidström, strateg
informerar arbetsutskottet om resultaten från den genomförda interkontrollen som
redovisas i delårsrapport per augusti för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Målsättningen i arbetet med utveckling av internkontrollen är att skapa en mer
transparens och delaktighet i processen. I CLG genomfördes 2018 en riskanalys
som tillsammans med revisionens iakttagelser ligger till grund för vilka områden följs
upp och utvärderas.
Ärendet återkommer i § 8.
Handlingsplan 2020 utifrån funktionhinderpolitisk strategi
Utskottet för funktionshinder och samverkan har berett förslag till handlingsplan för
verksamhetsåret 2020 utifrån regionens funktionshinderspolitiska strategi. Gunilla
Larsson, verksamhetsansvarigt vid habilitering redogör för handlingsplanens mål och
utgångspunkter. Strategin antogs av (dåvarande) landstingsfullmäktige för perioden
2017-2020 och arbetet med att bereda en ny strategi är en viktigt del i
handlingsplanen för 2020. Funktionshinderspolitisk strategin bör vara en integrerad
del såväl regionplan som verksamhetsplaner för samtliga nämnder då målen berör
alla verksamhetsområden. Strategin bör även utgöra en del inom en ny samlad
likabehandlingsplan för region Västerbotten.
Arbetsutskottet förslår att, inför beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden, förtydliga att
samtliga verksamheter ska beakta och om relevant inkludera handlingsplanens mål
och i beredning av verksamhetsplaner på enhetsnivå. Instruktion om detta bör
upprättas och bifogas övriga instruktion för verksamhetsplanarbetet.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar:
Noteras till protokollet att arbetsutskottet har tagit del av informationer.
Arbetsutskottets beslut
Informationen är delgiven.
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Sammanträdesplanering arbetsutskottet 2020
HSN 945-2019

Sammanfattning
Plan för sammanträdestider ska upprättas årligen. Förslag till sammanträdestider för
verksamhetsåret 2020 har upprättats och sammanträdestider för hälso- och
sjukvårdsnämnden fastställdes § 107, 2019-09-04.
Förslag till sammanträdestider under 2020 för hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott har upprättats.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar:
Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott fastställs till
6 februari
13 mars
8 april
13 maj
4 juni

19 augusti
16 september
14 oktober
18 november

Beslutsunderlag



Sammanträdesplan år 2020 Region Västerbottens politiska nämnder
Protokollsutdrag HSN § 107/19

Arbetsutskottets beslut
Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott fastställs till
6 februari
13 mars
8 april
13 maj
4 juni
§ 81

19 augusti
16 september
14 oktober
18 november

Kurser och konferenser
HSN 10-2019

Sammanfattning
Arbetsutskottet utser på delegation vem eller vilka som ska delta i aktuella kurser
och konferenser. Förtroendevalda som utses att delta i kurser/konferenser har rätt till
ersättning i enlighet med bestämmelserna om arvode till förtroendemän.
Följande inbjudningar har anmälts:
-

Nationella Hjälpmedelsdagen, 23 september kl.10:00-15:00, Umeå.
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Förslag från UFS: ledamöter i UFS erbjuds deltar
-

Tillit i en välfärd utifrån behov, nationella nätverkskonferensen 2020, den 12-13
februari, Umeå

-

Samisk hälsokonferens, den 9 oktober kl. 09:00-16:00, Storuman.

-

Höstmöte 2019 MidtSkandia den 30-21 oktober, Lycksele.

-

Att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda, SKL, den 21 november kl.
10:00-16:00, Stockholm

Beslutsunderlag



Inbjudningar
Protokollsutdrag UFS

Arbetsutskottets beslut
Ledamöter i UFS erbjuds möjlighet att delta vid Nationella Hjälpmedelsdagen, 23
september kl.10:00-15:00, Umeå.
Anna-Lena Danielsson deltar vid Samisk Hälsokonferens den 9 oktober i Storuman.
Beslut om deltagande vid konferensen Tillit i en välfärd utifrån behov, nationella
nätverkskonferensen 2020, den 12-13 februari, Umeå, bordläggs till HSN AU
sammanträde i november. Utskotten UFS och UPT uppmanas anmäla intresse till
HSN AU.
Arbetsutskottet deltar inte vid SKL konferens Att förebygga hot, hat och våld mot
förtroendevalda i Stockholm, utan uppmanar istället att delta vid de konferenser inom
området som erbjuds som webbinarier.

§ 82

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
visade påtalades att två datum, den 19 februari och den 22 april, sammanfaller med
datum för regionala utvecklingsnämndens sammanträde.
Ett reviderat förslag med sammanträdesplanering för hälso- och sjukvårdsnämnden
har upprättats.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
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Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder den 20 februari respektive den 23 april
2020. Datumen ersätter tidigare fastställda datum i februari respektive april enligt §
107, 2019.
Beslutsunderlag



Sammanträdesplan år 2020 regionvästerbottens politiska nämnder
Protokollsutdrag

Arbetsutskottets förslag till beslut
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.

§ 83

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 följande tillägg:
Delegation till hälso- och sjukvårdsnämndens utskott.
2.1
2.2

Arbetsutskott (HSN AU)
Utskott för funktionshinder och samverkan (UFS)

Delegation för 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.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden revideras och fastställs enligt
förslag med tillägg av punkt 2.2 Utskott för funktionshinder och samverkan (UFS).
Beslutet ersätter HSN beslut 2019-05-23, § 79.
Beslutsunderlag


Förslag till reviderad delegationsordning
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Tjänsteskrivelse

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.

§ 84

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.
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.
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

Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Analys av system för intern kontroll inom hälso- och sjukvårdsnämndens
ansvarsområde fastställs enligt upprättat förslag.
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Sammanträdesdatum
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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 andra 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. Av rapporten framgår bland annat att Hälso- och sjukvårdsnämnden
fortsätter redovisa ett ekonomiskt underskott. Ett prioriterat område under perioden
har varit att genomföra de åtgärder som beslutats för att vända den negativa
kostnadsutvecklingen.
Det krävs därför en omställning av hälso- och sjukvården i Västerbotten, för att öka
kvaliteten och komma tillrätta med den ekonomiska situationen. Omställningen är
även nödvändig för att klara framtidens vård med fler äldre och färre i arbetsför
ålder. Men en sådan omställning kommer att ta tid att genomföra fullt ut och de
ekonomiska effekterna kan komma att dröja.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Delårsrapport per augusti 2019 fastställs.
Beslutsunderlag



Förslag till delårsrapport per augusti 2019
Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Delårsrapport per augusti 2019 fastställs.

§ 86

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

Sammanfattning
Förslag till målformuleringar och uppföljningsbara indikatorer för verksamhetsplanen
för hälso- och sjukvårdsnämnden har beretts vid en workshop vid sammanträde i
hälso- och sjukvårdsnämndens den 4 september. Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar om verksamhetsplan vid nämndssammanträde den 3 oktober 2019.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar:
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag


Tidsplan för beredning av verksamhetsplan för hälso- och
sjukvårdsnämnden 2020

Arbetsutskottets beslut
Informationen är delgiven.

§ 87

Ledningsystemarbete. Information
HSN 891-2019

Sammanfattning
Ledningssystemets kontext är under förändring. Regionbildningen har inneburit
organisatoriska förändringar samtidigt som stora förändringsprocesser och initiativ
pågår. Arbetet med ledningssystemet har beroenden med inte minst Framtidens
vårdinformationssystem, produktions- och kapacitetsstyrning, kunskapsstyrningen
samt arbetet med ny styrmodell. Arbetet med ny styrmodell har pausats i avvaktan
på rekrytering av ekonomidirektör. Under 2019 prioriteras aktiviteter inom två
områden, arbetet med en tydlig dokumentstyrning samt arbetet med ett
ändamålsenligt och tillräckligt IT-stöd för ett sammanhängande ledningssystem för
hela organisationen. Hälso- och sjukvårdsnämnden får två gånger per år information
om hur arbetet fortskrider.
Regiondirektören avser att förtydliga principerna för fördelningen av ansvaret för
uppgifter inom ledningssystemsområdet. Utgångspunkten är att organisationen i
samband med regionbildningen bildade tre stora driftsansvariga nämnder. Varje
nämnd har i sina reglementen fått uppdrag från regionfullmäktige. En del uppdrag
spänner över såväl styrelsens som en nämnds ansvarsområde, såsom till exempel
ledningssystem.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Informationen är delgiven
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse
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Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Arbetsutskottet efterfrågar en
språkmässigt förenklad skrivelse.

§ 88

Förslag till nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom
hälso- och sjukvården.
HSN 757-2019

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.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag


Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.

§ 89

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.

11 (16)

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-09-18

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.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag


Förslag till yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.

§ 90

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.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven
Beslutsunderlag


Förslag till yttrande
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven.

§ 91

Remiss. Santiagokonventionen mot organhandel
HSN 838-2019

Sammanfattning
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.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag


Yttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande fastställs enligt upprättat förslag.
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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.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Beslutsunderlag



Motion nr 3-2019
Förslag till motionssvar

Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.

§ 93

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

Sammanfattning
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.
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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.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag



Motion nr 9-2019
Motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.

§ 94

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.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvarad.
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Beslutsunderlag



Motion nr 13-2019
Motionsyttrande

Arbetsutskottets förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen anses besvara.
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