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§ 95 –104
Plats

Regionens Hus, Umeå mötesrummet Åsele.
Onsdagen den 23 oktober kl. 09:30-14:30.
Ajournering för lunch kl.12:15-13:00.

Beslutande

Anna-Lena Danielsson (S) ordförande
Lars Bäckström (C) 1:e vice ordförande
Kjell Bäckman (V) 2:e vice ordförande

Övriga

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör
Maria Sterner, nämndssekreterare
Per Sehlin, controllerstrateg § 97
Anna Bergström, strateg § 97
Tommy Svensson, servicedirektör § 97
Jörgen Strinnholm, verksamhetschef Bild- och
funktionsmedicin Västerbotten § 97

Sekreterare
...................................................
Maria Sterner
Justerat
...................................................
Anna-Lena Danielsson (S)
Ordförande

..................................................
Kjell Bäckman (V)
Justerare
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Justering

Arbetsutskottet utser Kjell Bäckman (V) att tillsammans med ordföranden Anna-Lena
Danielsson (S) justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till fredagen den 1 november.

§ 96

Fastställande av föredragningslista
HSN 149-2019

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Arbetsutskottets beslut
Upprättad föredragningslista fastställs.
Beslutsunderlag


§ 97

Förslag till föredragningslista

Informationer
HSN 150-2019

Sammanfattning
Per Sehlin, controllerstrateg, presenterade ekonomisk månadsrapport per
september.
Ersättning från den så kallade kömiljarden ingår inte i redovisningen.
Ärendet återkommer i § 99.
Anna Bergström, strateg, informerade om resultaten av de besök som genomförts
med länets kommuner i projektet implementering av ny regional samverkansstruktur.
Ett förslag till samverkanstruktur har kommunicerats som varje part haft möjlighet att
yttra sig över. Ett reviderat förslag, som baseras på de yttrande som lämnats i de
partsvisa dialogerna, upprättas under november månad. Det reviderade förlaget till
struktur för samverkan, kommer att beredas i en förnyad dialogomgång under
december och januari med samtliga parter. Därefter lämnas förslag till beslut som
samtliga parter behöver ta ställning till under våren 2020.
Samordnad individuell plan är en reglerad verksamhet mellan region och kommun.
Ny lagstiftning trädde nyligen i kraft och tolkning av denna sker på olika vis inom
länet, vilket har lett till att en hög andel fakturor från regionen bestrids av enskilda
kommuner. I syfte att skapa goda och väl fungerande rutiner och minska andelen
fakturor som bestrids har en arbetsgrupp inrättats med representation från båda
parter, kommun och region, med uppdrag att se över vad som ligger till grund för
bestridandena och för att skapa en samsyn.
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Brita Winsa, Hälso- och sjukvårdsdirektör, informerade arbetsutskottet om följande
-

-

-

-

-

Översyn av organisatorisk tillhörighet för glesbygdsmedicinskt center pågår.
Överenskommelser mellan staten och SKL rörande särskilda satsningar 2020
förväntas vara klara i januari 2020. En översyn rörande processen för hur de
medel Region Västerbotten erhåller för särskilda satsningar inom vården
fördelas, har initierats av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Arbete inom regionen har påbörjats tillsammans med länets kommuner att
skapa en gemensam strategi för övergång till, och samsyn rörande, god och
nära vård. Arbetet sker både länsövergripande och lokalt. Det finns ett behov av
en samordnade länsstyrgrupp, vilket hänvisas till implementeringsprojektet för
ny samverkansstruktur som pågår.
Projekten för produktions- och kapacitetstyrning (PKS) och framtidens
vårdinformations system (FVIS) pågår. Organisation för FVIS är på plats och
igång. För att få kraft och för att projektet ska nå uppsatta mål inrättas en tjänst
som organisationsutvecklare med uppdrag att projektleda PKS-projektet.
Samtliga primär- och samvårdslokaler ses över och dockas ihop inom
närsjukvårdsområdena Skellefteå och Umeå. En översyn om hur hälsocentraler
kan klustras och samarbeta med syftet att möjliggöra delade resurser pågår.
Översynsuppdraget har även till uppgift att se över hur lokalerförsörjning för
primär- och tandvård kan samordnas. Återrapportering sker till hälso- och
sjukvårdsnämnden när översyn är genomförd.
Planeringsanvisningar för budget är kommunicerade till verksamheten.
Budgetbalans ska uppnås för samtliga enheter inom kommande treårsperiod.
Antalet AT och ST-tjänster i länet har under ett antal år utökats som en del av en
strategisk satsning för framtida kompetensförsörjning. Sedan 2014 har en
ökning av antalet AT-tjänster skett från 46 till 118 tjänster utan att finansieras
med motsvarande ökning. För att komma i balans och framgent kunna finansiera
AT-tjänster krävs omprioriteringar i budget vilket innebär att under 2020
annonseras 54 tjänster, vilket ryms inom den tilldelade satsning på 40 miljoner
som regionfullmäktige beslutat om.

Tommy Svensson, servicedirektör, informerade arbetsutskottet om reviderade planer
och förutsättningar för kommande för fastighetsutveckling inom regionen den
närmaste 10 årsperioden. En förändring av resurser innebär förändrade
förutsättningar för investeringar under en lång tid framöver. Olika tänkbara
scenarios ger olika konsekvenser. Gemensamma beslut som är förankrade i
samtliga förvaltningar behövs framgent för kommande fastighetsutveckling.
Jörgen Strinnholm, verksamhetschef vid Bild- och funktionsmedicin i Västerbotten,
informerade arbetsutskottet om investeringsbehoven av ny röntgenutrustning inom
sjukstugor i inlandet samt olika strategier och konsekvenser utifrån dessa. Hälsooch sjukvårdsnämnden behöver besluta kring framtida arbetsmetod och
investeringsbehov utifrån dessa. Underlag för beslut med konsekvensanalys och
anpassning till övergång av god och nära vård bereds och lämnas för beslut i
nämnden under våren.
Arbetsutskottets beslut
Informationen är delgiven.
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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 förtroendevalda.
Följande inbjudningar förslag har anmälts:
- Nationella hjälpmedelsdagen 23 september 2019, i Umeå
Förslag till beslut från Utskottet för funktionshinder och samverkan (UFS):
Samtliga ledamöter i utskottet erbjuds möjlighet att delta.
-

Länsdialog - handlingsplan mot missbruk och beroende i åldern 13-29 år. Den
10 oktober i Umeå.
Förslag: Susanne Dufvenberg och Marianne Normark
-

Nationell nätverkskonferens. Tillit i en välfärd utifrån behov. 12-13 februari 2020,
Umeå.
Förslag till beslut från utskottet för primärvård och tandvård (UPT):
UPT presidium erbjuds möjlighet att delta.
-

Ökade insatser inom primärvård till personer med psykisk ohälsa. SKL,
Sveriges kommuner och landsting, bjuder in till seminarium den 22 november
2019. Projektet betalar resa, logi.
Förslag: Jonas Karlberg
- Utbildning om Agenda 2030. 25 november 2019, Umeå
Region Västerbotten är under 2019 med i Svenska FN-förbundets och SKL:s projekt
Glokala Sverige som syftar till att sprida kunskap om Agenda 2030-målen.
Förslag: alla som vill ska ha möjlighet att delta
-

Workshop SOS 1.0 – Simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom
specialist-, primär- och hemsjukvård. Umeå 13-14 november.

Arbetsutskottets beslut
Samtliga ledamöter i Utskottet för funktionshinder och samverkan har rätt till
ersättning för deltagande vid Nationella hjälpmedelsdagen 23 september 2019, i
Umeå. Arrangör: Region Västerbotten.
Susanne Dufvenberg (S) och Marianne Normark (L) har rätt till ersättning för
medverkan vid Länsdialog - handlingsplan mot missbruk och beroende i åldern 1329 år som hölls den 10 oktober i Umeå. Arrangör: SKL och region Västerbotten.
Presidiet för utskottet för primärvård och tandvård erbjuds möjlighet och har rätt till
ersättning för att delta vid Nationell nätverkskonferens. Tillit i en välfärd utifrån behov
den 12-13 februari 2020, Umeå.
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Jonas Karlberg (V) erbjuds rätt till ersättning för att delta vid seminariet Ökade
insatser inom primärvård till personer med psykisk ohälsa, den 22 november i
Stockholm. Arrangör: SKL.
Samtliga ledamöter i utskotten och hälso- och sjukvårdsnämnden erbjuds möjlighet
och har rätt till ersättning för att delta vid Utbildning om Agenda 2030 den 25
november i Umeå. Arrangör: Region Västerbotten.
Presidiet för hälso- och sjukvårdsnämndens erbjuds möjlighet och har rätt till
ersättning för att delta vid Workshop SOS 1.0 – Simuleringsstödd optimering av
servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård. Umeå 13-14 november.
Arrangör: Region Västerbotten, Umeå Universitet samt Uppsala Universitet.

§ 99

Månadsrapport per september månad 2019
HSN 151-2019

Sammanfattning
Verksamhetens nettokostnader för regionen i sin helhet visar för perioden en negativ
avvikelse mot budget på 442 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 3,5
procent. Skatter och statsbidrag har för perioden ett underskott mot budget på 10
miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 452 miljoner kronor,
finansnettot inkluderat.
I den nya lagen om kommunal redovisning som gäller fr o m 1 januari 2019 ska
finansiella instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring,
värderas till verkligt värde i redovisningen. Detta innebär att förändringar i
pensionsportföljens marknadsvärde får en direkt påverkan på regionens resultat.
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget på 366 miljoner
kronor efter årets första nio månader. Nettokostnadsförändringen uppgår till 4,4
procent. Personalkostnaderna står för hälften av underskottet och uppgår till 188
miljoner kronor. Övriga poster med stora avvikelser är medicinskt material,
läkemedel och utomlänsvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse
Presentation

Arbetsutskottets beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven.
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Ledningsystemarbete. Information
HSN 891-2019

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden får två gånger per år information om hur arbetet med
ledningssystemet fortskrider. Information om ledningssystemarbetet har upprättats.
Av informationen framgår att regionbildningen har inneburit organisatoriska
förändringar samtidigt som stora förändringsprocesser och initiativ pågår. 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. Vidare framgår att
regiondirektören avser att genom en riktlinje förtydliga principerna för hur uppgifter
inom ledningssystems-området ska fördelas mellan förvaltningarna. Utgångspunkten
är de principer som uttrycktes i fullmäktiges beslut om en flerförvaltningslösning som
togs i november 2017.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven
Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottet beslutar
Reviderad skrivelse bifogas till hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 12
november.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven.

§ 101

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvarsområde
HSN 741-2019

Sammanfattning
Enligt kommunallagen har nämnderna att var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för
verksamheten. Ansvaret innebär att se till att den interna kontrollen är tillräcklig, och
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Regionfullmäktige har den 19 juni 2019 fastställt reglemente för intern kontroll i
Region Västerbotten. Reglementet reglerar styrelsernas och nämndernas ansvar för
intern kontroll i organisationen, samt på vilket sätt uppföljning av den interna
kontrollen ska ske. Regionstyrelsen ansvarar i sin tur för att utforma
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regionövergripande riktlinjer för tillämpning av regionfullmäktiges reglemente för
intern kontroll, som ligger till grund för de anpassade riktlinjer för intern kontroll som
fastställs av respektive nämnd/styrelse.
Ett förslag till anpassade riktlinjer för hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde
har tagits fram, med utgångspunkt i reglemente för intern kontroll samt de
övergripande riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten som fastställts av
regionstyrelsen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Upprättat förslag till anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvarsområde fastställs.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse
Förslag Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Arbetsutskottets beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Upprättat förslag till anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvarsområde fastställs.

§ 102

Nationell högspecialiserad vård
HSN 973-2019

Sammanfattning
Socialstyrelsen har i uppdrag att med hjälp av sakkunniggrupper definiera vilken
vård som ska vara nationell högspecialiserad vård. En remiss innehållande sex olika
sakkunniggruppers förslag på definition har sänts ut. Region Västerbotten ges
möjlighet att yttra sig över de sex olika områdena, sakkunniggruppernas förslag till
definition om vad som ska ara nationell högspecialiserad vård, samt hur många
enheter som får bedriva denna vård. Remissen syftar även till en bred
konsekvensanalys av förslagen.
De sakområden som ingår i remissen är
- Avancerad rekonstruktionskirurgi efter förlossning
- Fosterterapi
- Moyamoya
- Nä̈tkirurgi vid prolaps och urininkontinens
- Preimplantatorisk genetisk diagnostik
Yttrande för respektive definition har upprättats och Regionsvästerbottens
synpunkter framgår förrespektive område.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande för
- Avancerad rekonstruktionskirurgi efter förlossning
- Fosterterapi
- Moyamoya
- Nä̈tkirurgi vid prolaps och urininkontinens
- Preimplantatorisk genetisk diagnostik
Fastställs enligt upprättade förslag.
Beslutsunderlag






Förslag till yttrande Avancerad rekonstruktionskirurgi efter förlossning
Förslag till yttrande Fosterterapi
Förslag till yttrande Moyamoya
Förslag till yttrande Nä̈tkirurgi vid prolaps och urininkontinens
Förslag till yttrande Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Arbetsutskottets beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande Fastställs enligt upprättade förslag för
- Avancerad rekonstruktionskirurgi efter förlossning
- Fosterterapi
- Moyamoya
- Nä̈tkirurgi vid prolaps och urininkontinens
- Preimplantatorisk genetisk diagnostik

§ 103

Organbevarande behandling för donation, SOU 2019:26
HSN 839-2019

Sammanfattning
Remiss från socialdepartementet gällande slutbetänkandet SOU 2019:26
organbevarande behandling för donation har inkommit och region Västerbotten ges
möjlighet att yttra sig över remissens förslag.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att Region Västerbotten
huvudsak ställer sig i positiv förslagen med några kommentarer. Region
Västerbotten anser, liksom utredningen, att slutbetänkandets förslag på lagändringar
ger en harmonisering mot den praxis som i dag råder inom hälso- och sjukvården.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrandet avges enligt förslag.
Paragrafen justeras omgående.
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Beslutsunderlag





Remiss SOU 2019:96
Yttrande
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut under sammanträdet
Anna-Lena Danielsson (S) yrkar på att följande skrivelser stryks
Avsnitt ”Sammanfattning”
- ”Donation ska vara möjlig även om närstående inte gått att nå och om den möjlige
donatorns vilja är okänd”
Avsnitt ”Förslag till lag om ändring av lagen (1995:831) om transplantation m.m.”
” 4 § Den föreslagna nya lydelsen av 4 § omfattar inte de fall då det inte varit möjligt
att underrätta närstående och den avlidnes vilja inte är känd. Eftersom det av
3 § framgår att donation är möjlig även om viljan hos den avlidne är okänd, så länge
som det inte finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes
inställning, bör man även i 4 § formulera sig så att ingreppet ändå får genomföras om
det inte varit möjligt att underrätta anhöriga, om den avlidne medgett ingreppet eller
om det inte finns anledning att anta att ingreppet skulle strida mot den avlidnes
inställning. Detta i synnerhet då anhöriga föreslås inte längre ha vetorätt.”
Beslutsgång
Ordförande frågar arbetsutskottet om ändringar kan göras enligt yrkande, vilket
arbetsutskottet tillstyrker.
Arbetsutskottets beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrandet avges enligt reviderat förslag.
Paragrafen justeras omgående.

§ 104

Motion nr 1-2019. Inrätta en barnlots
HSN 96-2019

Sammanfattning
Marianne Normark (L) har ställt motionen med rubriken Inrätta en barnlots till
regionfullmäktige. Motionären lyfter fram behovet av att underlätta för barn och unga
vuxna som mår psykiskt dåligt att få och söka hjälp när de behöver det och skapa en
tydlig väg in i vårdkedjan för denna grupp. Motionären föreslår att inrätta en barnlots
för barn och unga med psykisk ohälsa.
Ett svar har upprättats. Av svaret framgår att en enkel och fungerande väg in till vård
för unga med psykisk ohälsa är ett prioriterat område inom vården därför finns bland
annat familjecentraler och ungdomsmottagningar som vänder sig till målgruppen
barn och unga. Under hösten 2019 startar även ett arbete mellan primär och
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specialistvård att se över vårdkedjan inom psykisk hälsa. Syftet är barnen snabbare
ska komma till rätt vårdnivå.
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Beslutsunderlag



Motion nr 1-2019
Motionssvar

Arbetsutskottet beslut
Ärendet återremitteras.
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