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Justering

Arbetsutskottet utser Lars Bäckström (C) att tillsammans med ordföranden AnnaLena Danielsson (S) justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till den 6 december.

§ 106

Fastställande av föredragningslista
HSN 149-2019

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Beslutsunderlag


Förslag till föredragningslista

Arbetsutskottets beslut
Upprättad föredragningslista fastställs.

§ 107

Informationer
HSN 2-2019

Sammanfattning
Noteras till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationer enligt följande:
Ekonomisk månadsrapport och åtgärder för omställning till en hållbar ekonomi
Per Sehlin, controllerstrateg redogör för månadsrapport per november med
fördjupad redogörelse över kostnadsutveckling och produktion inom områdena
medicinteknik, personal och läkemedel, vilket nämnden vid sammanträde 2019-1024 gav uppdrag om att redovisa. Resultaten har förbättrats för samtliga områden
under året även om de är fortsatt hög avvikelse från budget.
Ärendet återkommer i §
Riskanalys och internkontrollplan 2020
Anton Lidström, strateg informerar om den riskanalys som genomförts av hälso- och
sjukvårdsnämndens ledningsgrupp samt redovisar upprättat förslag som utgör en del
i arbetet med att upprätta hälso och sjukvårdsnämndens internkontrollplan för
verksamhetsåret 2020.
Ärendet återkommer i §
Tjänstedesignbaserad modell för personcentrerad vård
Gunilla von Bergen Lodnert och Hanna Lönnerskog Nilsson presenterar
projektresultat från projektet Tjänstedesignbaserad modell för personcentrerad vård.
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Projektet knyter väl an till omställningen till en god och nära vård och behöver
integreras i det pågående arbetet.
Projektet är avslutat och möjlighet finns att ansöka om ytterligare medel från Vinnova
för att förlänga projektet.
ME/CSF och vårdriktlinjer
Hösten 2018 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram förslag på
genomförande av behandlingsriktlinjer med företrädare för primärvården och en
specifik mottagning för ME/CFS. Uppdraget har genomförts. Gunilla von Bergen
Lodnert informerar om fortsatt arbetsgång med implementering av riktlinjer och
kunskapshöjande utbildningsinsatser inom primärvården.
Ärendet återkommer i §
Tandteknisk laboratorieverksamhet i regionvästerbotten samt behov av STtandläkartjänster
Brita Winsa, hälso och sjukvårdsdirektör redogör för att det under lång tid inrättats
för få ST-tjänster för tandläkare som, i kombination med utökat antal studenter inom
tandläkarprogrammet, bidrar till att andelen specialister i regionen inte räcker till.
Med stora pensionsavgångar att vänta kommer läget bli än mer problematisk. Idag
finns ca 4 ST-tjänster/ per år och behovet är att utbilda 18 per år. Med anledning av
detta begärs om utökad budgetram för att utlysa fler ST-tjänster för att täcka
regionens behov av specialister nom tandvården. Ärendet har beretts i utskottet för
primärvård och tandvård och tas upp i hälso- och sjukvårdsnämnden i december.
I dagsläget finns tandteknisklaboratorium i egen regi på tre orter i regionen.
Verksamheten visar på kraftiga underskott. Åtgärder har vidtagits som bland annat
innebär att inköp ska göras från egen verksamhet och i mindre grand från externa
leverantörer. Behov av ytterligare åtgärder finns. Ärendet bereds av utskottet för
primärvård och tandvård.
Arbetsutskottets beslut
Informationen är delgiven.

§ 108

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. Utskottet
för primärvård och tandvård samt utskottet för funktionshinder och samråd anmäler
förlag till arbetsutskottet.
Beslutsunderlag




Protokollsutdrag UFS
Protokollsutdrag UPT
Inbjudningar
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Arbetsutskottets beslut
Presidiet i utskottet för funktionshinder och samverkan samt presidiet i hälso- och
sjukvårdsnämnden erbjuds delta i Nationell nätverkskonferens. Tillit i en välfärd
utifrån behov som hålls den 12–13 februari 2020 i Umeå.

§ 109

Månadsrapport per oktober och november 2019
HSN 151-2019

Sammanfattning
Verksamhetens nettokostnader för regionen i sin helhet visar för perioden en negativ
avvikelse mot bu dget på 449 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 2,9
procent. Skatter och statsbidrag har för perioden ett underskott mot budget på 10
miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot budget på totalt 459 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 375 miljoner
kronor efter årets första tio månader. Nettokostnadsförändringen uppgår till 3,9
procent. Personalkostnaderna står för drygt hälften av underskottet och uppgår till
197 miljoner kronor. Övriga poster med stora avvikelser är medicinskt material,
läkemedel och utomlänsvård.
Nämnden uppdrog vid sammanträde den 12 november åt hälso och
sjukvårdsdirektören att redovisa för en fördjupad analys över avvikelserna mot
budget för områdena personal, medicinskt material och läkemedel. Analys har
upprättats.
Förslag till beslut
Ekonomisk rapport per oktober är delgiven.
Hälso och sjukvårdsdirektörens uppdrag rörande redovisning av fördjupad analys för
områdena personal, medicinskt material och läkemedel är återrapporterat.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse
Presentation

Arbetsutskottets beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar
Ekonomisk rapport per november är delgiven.
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Hälso och sjukvårdsdirektörens uppdrag rörande redovisning av fördjupad analys för
områdena personal, medicinskt material och läkemedel är återrapporterat.

§ 110

Plan för omställning till en hållbar ekonomi
HSN 611-2019

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden uppdrog i maj 2019-05-23 § 87 åt hälso- och
sjukvårdsdirektören att återrapportera vilka åtgärder i planen för omställning till
hållbar ekonomi som vidtagits redan 2019 samt uppföljning av dessa. Resultat har
sammanställts och återrapporteras härmed till nämnden.
Förslag till beslut
Uppdraget är återrapporterat.
Beslutsunderlag


Presentation

Arbetsutskottets beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar
Uppdraget är återrapporterat.

§ 111

Behandlingsriktlinjer och mottagning för ME/CFS - kroniskt
trötthetssyndrom
HSN 1132-2019

Sammanfattning
Utifrån att det saknas behandlingsriktlinjer och specifik mottagning för patienter med
ME/CFS beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober 2018, § 93 (VLL2063)
om att ge hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att i samråd med företrädare för
primärvården ta fram förslag på genomförande av behandlingsriktlinjer och specifik
mottagning för ME/CFS. Uppdraget har genomförts och resultat återrapporteras
härmed till nämnden.
Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar
Uppdraget är återrapporterat.
Beslutsunderlag



Rapport
Tjänsteskrivelse

ProSale Signing Referensnummer: 803878

7 (15)

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-12-05

Arbetsutskottets beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar
Uppdraget är återrapporterat.
Hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras, med rätt att vidaredelegera, att färdigställa
och implementera behandlingsriktlinjer i primärvården under våren 2020.
Utbildning av läkare inom primärvården om behandlingsriktlinjerna startas under
våren 2020.
Hälso och sjukvårdsnämnden uppdrar åt utskottet för primärvård och tandvård att
bereda förslag om särskilt uppdrag inom primärvården till beställarfunktionen och
återrapportera förslaget till nämnden i mars 2020.
HSN återremitterar ärendet om att inrätta en specifik mottagning. Ärendet tas upp i
nämnden sammanträde i mars 2020.

§ 112

Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp 2019
HSN 1111-2019

Sammanfattning
Målet med regeringens cancersatsning 2015-2018 har varit att förbättra
tillgängligheten inom cancervården genom att korta väntetiderna och minska de
regionala skillnaderna och på så sätt skapa en mer jämlik cancervård med ökad
kvalitet. Regeringen och SKL har 2015-2018 enats om årliga överenskommelser
som syftar till att korta väntetiderna i cancervården. Den viktigaste åtgärden för att
åstadkomma detta är att fortsätta arbetet med att införa ett gemensamt nationellt
system med standardiserade vårdförlopp. Från 2019 har detta arbete övergått till
driftsatt och arbetet och redovisningen av detta regleras i en överenskommelse
mellan regeringen och SKL. Som ett inslag för att följa regionernas arbete skall en
redovisning enligt framtagen mall inlämnas till Socialdepartementet senast 15
november. Redovisning är klar och inlämnad via RCC norr. Till redovisningen från
Västerbotten biläggs även en sjukvårdsregional gemensam inledning från RCC norr.
Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen.
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse
Redovisning per oktober 2019
Överenskommelse kortare väntetider
Inledning SVF norra sjukvårdsregionen
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Arbetsutskottets beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar
Hälso och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen.

§ 113

Riskanalys och internkontrollplan 2020
HSN 927-2019

Sammanfattning
I enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens anpassade riktlinjer för intern kontroll
ska hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott varje år besluta om riskanalys för
nämndens verksamhet som ett steg i arbetet med att ta fram internkontrollplan för
kommande år.
Riskanalys innebär bedömning och analys av riskerna för att i förlängningen inte
uppnå fastställda mål. Att identifiera och analysera risker är en process som handlar
om att kartlägga och analysera befintliga risker samt vidta åtgärder för att minimera
dessa. Vid en riskanalys görs en värdering av sannolikheten att en risk kommer att
inträffa samt vilken konsekvens detta skulle få för verksamheten. När sannolikheten
och konsekvensen har bedömts räknas riskvärdet (sannolikhet x konsekvens) ut.
Med riskvärdet som underlag fattas beslut om vilka risker som ska prioriteras och
därmed tilldelas kontrollaktiviteter och föras in i internkontrollplanen.
Förslag till riskanalys har tagits fram som bygger på risker som identifierats och
värderats av hälso- och sjukvårdsledningen. Riskanalysen kommer sen utgöra
underlag för prioritering vid framtagande av kontrollaktiviteter.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott godkänner förslag till riskanalys för
hälso- och sjukvårdsnämnden 2020
Hälso- och sjukvårdsdirektör får uppdrag att ta fram förslag på kontrollaktiviteter med
utgångspunkt i riskvärderingen
Beslutsunderlag



Förslag till riskanalys för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020
Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut
Förslag till riskanalys för hälso- och sjukvårdsnämnden 2020 godkänns.
Hälso- och sjukvårdsdirektör får uppdrag att ta fram förslag på kontrollaktiviteter med
utgångspunkt i riskvärderingen
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Radiologi i södra Lappland med fokus på nära vård
HSN 1148-2019

Sammanfattning
Antalet röntgenundersökningar som utförts på hälsocentralerna i Södra Lappland har
sedan lång tid minskat i antal vilket medför att befintliga utrustningar har låg
nyttjandegrad. Då flertalet av utrustningarna är i behov av utbyte kommer inom kort
stora investeringar att krävas. För att upprätthålla god och säker vård och nyttja
resurserna effektivt förordar Bild- och Funktionsmedicin (BFM) att Regionen avstår
utrustningsutbyte på ett flertal av hälsocentralerna och istället koncentrerar
verksamheten till färre enheter vilket sannolikt innebär att dessa i högre grad kan
resurs sättas med legitimerade röntgensjuksköterskor. Det kan också innebära att
kompetensförsörjningen underlättas. De medicinska tillstånd som utreds med
röntgenundersökningar på hälsocentralerna är till största delen av mindre allvarlig
karaktär.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Röntgenverksamheten inom södra Lapplands sjukvårdsområde förläggs till
hälsocentralerna i Storuman, Vilhelmina och eventuellt Tärnaby.
Region Västerbotten avstår utbyte av röntgenutrustning vid hälsocentralerna i Åsele,
Dorotea, Malå, Sorsele och eventuellt Tärnaby.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse
Utredning

Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras för vidare beredning.

§ 115

Förändrad organisationsstruktur avseende länskliniker vid
Lycksele lasarett
HSN1144-2019

Sammanfattning
För att garantera en god och jämlik vård med hög kvalitet för hela länet och en
högspecialiserad vård i den norra regionen beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden
i september 2016 att yrka bifall för en organisationsbildning av länskliniker från och
med januari 2017. Ett tiotal basenheter inom dåvarande verksamhetsområde
sjukhusvård slog samman till sex nya länskliniker. Förslag till förändrad
organisationsstruktur har upprättats.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven
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Arbetsutskottets beslut
Informationen är delgiven.

§ 116

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar - Ny lag
om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar, Ds 2019:20.
Yttrande.
HSN 991-2019

Sammanfattning
I DS 2019:20, Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar Ny lag om
kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar föreslår ny lagstiftning på området. Det
övergripande målet med lagen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa.
Skrivelsen tar upp förslag på reglering gällande estetiska behandlingar, att dessa
skall kunna omfattas av tillsyn, krav på legitimerad personal, patientförsäkring mm.
Estetiska behandlingar skall inte utgöra hälso- och sjukvård enligt HSL, offentligt
finansierad vård. Region Västerbotten ställer sig bakom förslaget i remissen till ny
lag utifrån behovet att reglera området estetiska behandlingar.
En av bristerna med nuvarande situation är patientsäkerheten. Komplikationer
uppstår för de enskilda. Den sammanlagda effekten av de förslag som utredningen
presenterar anser de ska minska kostnaderna för felbehandlingar. Förslaget om vilka
personalkategorier som ska få utföra kirurgiska ingrepp och injektioner väntas få
störst effekt på kostnaderna. Även förslagen om verksamhetschef och tillsyn väntas
minska kostnaderna, men i mindre grad.
Region Västerbotten har följande synpunkt på utredningens förslag.
Patientskadeersättning lämnas om skadan kunnat undvikas, frågan måste utredas
ytterligare för hur patientskadeersättningen skall förhålla sig till estetiska
behandlingar och bör tydliggöras ytterligare.
Beredning av yttrandet har gjorts i samverkan med chefläkare.
Förslag till beslut
Yttrande fastställs enligt förslag
Beslutsunderlag



Remiss
Tjänsteskrivelse med yttrande

Arbetsutskottets beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande fastställs enligt förslag
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Granskning år 2018 av Nämnden för funktionshinder och
habilitering. Yttrande
HSN 463-2019

Sammanfattning
Landstingets revisorer har den 9 april 2019 överlämnat missiv och
granskningsrapport ”Granskning år 2018 av nämnden för funktionshinder och
habilitering”, rapport nr 10/2018. Av rapporten framgår bland annat att nämnden i
huvudsak uppfyllde sina målsättningar och dessa var i enlighet med fullmäktiges
övergripande mål. I samband med att en ny regionkommun bildades från och med år
2019 genomfördes en omorganisation. Eftersom nämnden för funktionshinder och
habilitering upphörde den 31 december 2018 riktar revisionen följande
rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden.
-Fortsätt arbetet med att utveckla styrning och uppföljning med hjälp av mätbara mål.
-Fortsätt det påbörjade arbetet med att utveckla den interna kontrollen.
-Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendeberedning.
-Säkerställ att nämnden har en dokumenterad rutin för att anmäla delegationsbeslut.
Ett yttrande över rapporten har upprättats.
Förslag till beslut
Yttrande fastställs i enlighet med förslag
Beslutsunderlag



Rapport granskning år 2018 av nämnden för funktionshinder och habilitering
Yttrande

Arbetsutskottets beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Yttrande fastställs enligt förslag

§ 118

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.
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sammanträde 2019-10-23, § xx och
återremitterade ärendet. Motionssvaret har kompletterats med uppgift om vad andra
regioner som infört barnlotsar har för erfarenheter av detta.
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Beslutsunderlag



Motion nr 1-2019
Motionssvar

Arbetsutskottets beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Motionen avslås.

§ 119

Motion nr 11-2019. Utarbeta bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt
kunskap för sköldkörtelns sjukdomar
HSN 698-2019

Sammanfattning
Betty-Ann Nilsson (KD) har ställt motionen med rubriken Utarbeta bättre riktlinjer,
arbetssätt och rätt kunskap för sköldkörtelns sjukdomar till regionfullmäktige.
Motionären skriver att kunskapen om sköldkörtelns sjukdomar är otillfredsställande
och ser väldigt olika ut såväl regional som nationellt. Många patienter upplever att de
mår dåligt även med behandling av Levaxin. Motionären menar att det finns behov
av mer individuellt anpassad behandling och en förutsättning för detta är kunskap.
Motionären förslår till regionfullmäktige att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden
att utarbeta riktlinjer och arbetssätt, att säkerställa kunskapsstöd till primärvården
och specialistkompetens.
Ett svar har upprättats. Av svaret framgår att Hypothyreos är en vanligt
förekommande sjukdom som ger fler olika symtom. Alla patienter med hypothyreos
erbjuds idag en anpassad behandling efter deras behov. Kunskapen i primärvården
kring thyroideasjukdomar får också anses vara god.
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag



Motion nr 11
Motionssvar
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Arbetsutskottets beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Motionen anses besvarad.

§ 120

Motion nr 18-2019 Projekt för en mer jämlik elevhälsa
HSN 1044-2019

Sammanfattning
Hans-Inga Smetana (KD), Betty-Ann Nilsson (KD), Kalle Lilja (KD) och Anna-Karin
Lundberg (KD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att hälso- och
sjukvårdsnämnden ska få i uppdrag att i samverkan mellan regionen och länets
kommuner pröva att organisatoriskt koppla skolsköterskor och skolläkare till
regionen i syfte att underlätta kontinuitet och helhetsperspektiv kring elevernas
fysiska, psykiska och psykosociala hälsoutveckling.
Ett svar har upprättats. Av svaret framgår att motionen föreslås att avslås bland
annat mot bakgrund av att elevhälsan har ett särskilt uppdrag som är reglerat i
skollagen.
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Beslutsunderlag




Motion nr 18
Motionssvar
Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Motionen avslås.

§ 121

Motion nr 20-2019 Hur vården i livet slut, palliativ vård, kan
stärkas i hela länet
HSN 702-2019

Sammanfattning
Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C) har i en motion ställd till
regionfullmäktige ställt frågan om hur vården i livet slut, palliativ vård, kan stärkas i
hela länet. Motionärerna lyfter fram att regionen tillsammans med länets kommuner
och andra aktörer behöver samverka om palliativa vårdplatser. Motionärerna yrkar
på att ett regerverk för stöd från regionen till andra aktörer som bedriver hospice
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behöver tas fram samt att se över om palliativa vårdplatser kan inrättas i länets
sjukstugor i samverkan med kommunerna.
Ett motionssvar har upprättats. Av svaret framgår att palliativ vård är viktigt och
behöver tillhandahållas i patienternas/närståendes närområde och med alternativa
utbud beroende på patientens förutsättningar och önskemål. I sjukstugorna finns
palliativa rum, med plats även för närstående. Arbete pågår om översyn av palliativ
vård och palliativa vårdplatser.
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag




Motion nr 20
Motionssvar
Tjänsteskrivelse

Förslag till beslut vid sammanträdet
Lars Bäckström (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner stöd för att motionen ska
anses besvarad.
Arbetsutskottets beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Motionen anses besvarad.
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