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§ 13

Justering

Sammanfattning
Arbetsutskottet utser Lars Bäckström (C) att tillsammans med ordförande Anna-Lena
Danielsson (S) justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till den 18 mars 2020.
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§ 14

Fastställande av föredragningslista
HSN 83-2020

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Beslut
Föredragningslistan fastställs.
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§ 15

Informationer
HSN 84-2020

Sammanfattning
Noteras till protokollet att arbetsutskottet tagit del av informationer enligt följande:
a) Ekonomisk rapportering
Per Sehlin, controllerstrateg, informerar om det ekonomiska läget till och med februari
2020 gällande hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar
ett underskott mot budget efter februari på 62 miljoner kronor. Kostnadsutveckling,
jämfört med motsvarande period föregående år, uppgår till 1,6 procent. Huvuddelen
av underskottet hänförs till personalkostnaderna, vilka redovisa en avvikelse mot
budget på 54 miljoner. Övriga poster med stora negativa underskott utgörs av
läkemedel med 8 miljoner kronor och hjälpmedel med 4 miljoner kronor.
Vårdintäkterna redovisar ett överskott mot budget på 21 miljoner kronor.
Vidare informeras om kostnadsutjämningen och generella statsbidrag. Nya
kostnadsutjämningen innebär att Region Västerbotten erhåller en ökad intäkt på 225
miljoner kronor för 2020 och de kommande åren ytterligare ökade intäkter på cirka 40
miljoner kronor. Prognosen för skatteintäkter är 12 miljoner kronor högre och
läkemedelsbidraget är 40 miljoner högre än tidigare prognoser. En del av ändringarna
av statsbidraget följer den kommunala finansieringsprincipen och innebär ett ökat
uppdrag som finansieras via generella statsbidrag med 17 miljoner kronor.
Sammanfattningsvis innebär de nya prognoserna att skatteintäkterna, generella
statsbidraget och läkemedelsbidraget ökar år 2020 med 294 miljoner kronor. Ökade
medel för kostnadsutjämningen fördelas till verksamhet som är beslutad eller
underfinansierad samt till projektet för framtidens vårdinformationssystem (FVIS).
Inriktningen är att kostnaderna inte ska öka förutom för FVIS projektet.
Fullmäktige har fastställt att hälso- och sjukvårdsnämnden erhållit en ökad budget på
141,7 miljoner kronor och uppdrar till nämnden att fördela anvisad ram till olika
ansvarsområdena och kostnadsposter.
b) Information från beställarenheten
Solveig Hällgren, enhetschef beställarenheten, informerar om fördelningen av den
utökade budgeten på 40,3 mkr för primärvården. Den fördelas enligt följande; 20,0
mkr går till att finansiera redan tagna beslut och vissa underskott, som vårdplatser
inom primärvården, samhällsrum som övergår till ordinarie verksamhet, förstärkt
primärvård i hela länet PRIMO, klinisk undervisningsmottagning i hela länet KUM och
nationellt kliniskt kunskapsstöd. 10,0 mkr går till ökad läkemedelsbudget via ökat
läkemedelsbidrag. 9,5 mkt går till utökade uppdrag via utökat läkemedelsbidrag som
koordineringsinsatser till patienter med särskilt behov, vaccination av pojkar mot HPV
och avgiftsfri screening för livmoderhalscancer. Flytt av Glesbygdsmedicin till FOUstaben innebär minus på 4,1 mkr.
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Vidare informeras om pågående och kommande uppdrag. LOV, allmän barn- och
ungdomstandvård planeras implementeras vid årsskiftet. Det pågår ett arbete att ta
fram förfrågningsunderlag, ersättningsmodell och uppföljningsplan. Det ska
synkroniseras med processer inom hälsoval där så är möjligt. Beställarenheten
sammanställer för närvarande underlag och information om behov av revideringar,
justeringar och eventuella tillägg av Uppdrag och regler hälsoval 2021. Det genomförs
översyn och bedömning av eventuella behov av smärre justeringar av
Ersättningsmodell Hälsoval. Vidare genomförs en uppföljningsplan Hälsoval via en
genomgång av indikatorer och behov av förtydliganden. Den långsiktiga ambitionen är
att utveckla dialogbaserad uppföljning, temauppföljning, riktade insatser och
uppföljning på medicinska resultat.
c) Information från Alkohol- och drogmottagningen
Ulrika Westman-Yttergren, verksamhetschef för Backens hälsocentral, alkohol- och
drogmottagningen, informerar om alkohol- och drogmottagningens verksamhet.
Mottagningen är ett samarbete mellan Umeå kommun och Region Västerbotten med
jämnt fördelat anställda som arbetar tillsammans. För närvarande har verksamheten
3,5 anställda med olika kompetenser. Verksamhetschefen anser att några av
fördelarna med mottagningen är att den ligger i lättillgängliga och diskreta lokaler, att
det går att söka dit utan föregående utredning och att de som söker dit får kontakt
samma dag samt får komma dit nästa dag. Vidare samarbetar mottagningen med
andra myndigheter som exempelvis polisen gällande rattonykterhet. Alkohol- och
drogmottagningen har numera även spelmissbruk i sitt uppdrag och har utbildat sina
anställda i det. Även närliggande kommuner betalar för att deras invånare ska få hjälp
av mottagningen. Kommunen erhåller en ersättning för varje besök. Nu föreslås dock
en flytt av verksamheten till nya lokaler vilket verksamhetschefen anser inte är lika
lämpade för verksamheten, då lokalerna är förknippade med tyngre missbruk samt att
man riskerar förlora samnyttjande av personal.
d) Information coronaviruset
Ulrica Bergström, områdeschef, informerar om coronaviruset. All aktuell information
läggs ut på http://linda.vll.se/. Det är den kanal som används, med uppdaterad
information dagligen. En samordningsgrupp har träffats de senast veckorna och
träffas sedan den 9 mars dagligen. Patientsäkerheten är det viktigaste. Regionen
samverkar med Länsstyrelsen. Det finns en särskild sjukhusledning förberedd, redo
att gå från samordning till krisledning. Det genomförs en strategisk planering gällande
bland annat personal, utrustning och material och läkemedel. På basenhetsnivå har
varje områdeschef en uppdaterad kris- och beredskapsplan. På regional nivå arbetas
med analys och information, strategisk planering och samverkan med andra aktörer.
Vid dags datum har regionen gott om vårdplatser.
e) Information från stabschef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Yvonne Nygren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningens stabschef informerar om:
-Lycksele lasarett arbetar med planering och rekrytering för att kunna hålla BB öppet
under sommaren. Avrop om stafett-barnmorskor ute nu.

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 851544

7 (21)
Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-03-13

-CFOG planerar för att införa nya riktlinjer angående igångsättning vecka 41 istället för
42. Det kommer kräva en annan planering och uttag av personalresurser, då fler
förlossningar kommer att sättas igång vilket medför kostnadsökning.
-Sommarplanering är igång, verksamheterna har fått till 9/4 på sig att sammanställa
vårdplatser samt öppettider för mottagningar och HC. Sammanställd info presenteras
för FSG och HSN (April/Maj).
f) Information om miljöenhetens rapport rörande koldioxidutsläpp i Region
Västerbotten
Karin Modig, miljösamordnare informerar om miljöenhetens rapport rörande
koldioxidutsläpp i Region Västerbotten.
Syftet med klimatkartläggningen är att kartlägga hur stor klimatbelastning som
regionens verksamheter medför och vilka som är de mest klimatbelastande posterna.
Målet är att ta fram ett underlag på nuläget för att kunna starta ett långsiktigt miljö- och
klimatarbete. Internationella och nationella mål och beslut för att minska
klimatpåverkan (som FN:s klimatkonvention, Parisavtalet, Agenda 2030 och Sveriges
klimatmål) utgör ett stöd för regionens långsiktiga klimatmål. Regionens styrdokument
är policy och regionplan. Regionen ska bidra till en minskad klimatpåverkan, en god
hälsa och giftfri miljö samt en effektiv energi- och resursanvändning.
Sweco har genomfört beräkningarna och har utgått från år 2018. Två metoder har
använts; Bottom-Up och Top-Down. Bottom-Up är en mer djupgående och
tidskrävande analys som baseras på utsläpp ur ett livscykelperspektiv enligt
standardiserad metod (GHG). Top-Down bygger på genomsnittsdata och ger inte en
exakt siffra för just regionens klimatpåverkan, men ger en indikation på vilka delar av
verksamheten som har störst klimatpåverkan och ger en god översikt av
verksamhetens helhet. De faktiska utsläppen ligger någonstans emellan resultatet från
dessa metoder. Det sammanvägda resultatet visar exempelvis att varor och tjänster
står för 42 procent av utsläppen och trafiken för 29 procent.
g) Information gällande Revisionens rapporter om BUP
Linda Marklund, konsult från Ernst och Young, informerar om de två rapporterna
avseende BUP som har tagits fram på uppdrag av Regionens revisionskontor. Den
ena är en granskning av Barn- och ungdomspsykiatrin och den andra har fokus på
samverkan avseende första linjens insatser och vård av barn och unga med psykisk
ohälsa. De två rapporterna hör tätt samman.
Rapporten avseende samverkan visar att det inte finns en fungerande
samarbetsorganisation mellan huvudmännen på övergripande generell nivå. De lokala
samarbetsavtalen löpte ut år 2018 samtidigt som arbetet med att implementera en ny
övergripande organisation är försenad. Såväl elevhälsan som socialtjänsten och
primärvården främst i Umeå kommun upplever att det saknas en strukturerad
samverkansform på specialistnivå.
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SKL uppger att lagen inte innehåller några närmre anvisningar kring hur ansvaret för
och övergången mellan olika insatser ska fördelas mellan ansvariga huvudmän. Detta
innebär att region och kommuner, såväl mellan sig som internt, har ett ansvar för att
själva komma överens om hur gränsdragning ska ske och hur insatser ska
samordnas. Det finns inga formella beslut som tydliggör hur ansvar och roller ska
fördelas mellan regionen och de kommunala verksamheterna i Skellefteå och Umeå,
samt vilka insatser som ska tillhandahållas av respektive samarbetspart och nivå. Det
innebär bland annat att ansvarsfördelningen mellan BUP och primärvård skiljer sig
mellan parterna samt tolkning av vad som är ”lätt”, ”medelsvår” och ”svår” psykisk
ohälsa.
Det finns flertalet rutiner för hur samarbetet ska bedrivas på tjänstemannanivå, men i
praktiken upplevs rutinerna svåra att hitta, att det är svårt att veta om rutinerna är
aktuella samt att de har svag förankring i verksamheterna. Gällande SIP (samordnade
individuella planer) finns en länsövergripande rutin. Upplevelsen är att SIPar görs i de
flesta fall det anses nödvändigt och upplevs vara ett bra verktyg för samverkan men
att det är problem med dokumentationen av SIPar i Prator och att det finns olika
förväntningar på i vilken utsträckning BUP bör närvara vid SIP möten.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderas bland annat att samtliga nämnder aktivt
verkar för att ansvars- och rollfördelningen mellan verksamheterna tydliggörs och
förankras på ett tillräckligt sätt i verksamheterna. Vidare rekommenderas att hälsooch sjukvårdsnämnden säkerställer tillräcklig kompetens och tillgänglighet i
primärvården när det gäller vård av barn och unga med psykisk ohälsa.
Rapporten avseende Barn- och ungdomspsykiatrin rekommenderar att arbetet med att
säkerställa en enhetligt fungerande vårdprocess och behandlingsmetoder slutförs och
kontinuerligt utvärderas samt att BUPs uppdrag i samarbete med primärvård och
kommuner ytterligare tydliggörs. Vidare rekommenderas att tillgängligheten till
verksamheten förbättras samt att en uppföljning, kontroll och analys av verksamheten
utvecklas.
Förslag till beslut
Information är delgiven.
Beslut
Information är delgiven.
Beslutsunderlag





Klimatkartläggning RV_200313
Vården till barn och unga med psykisk ohälsa behöver bli bättre
Klimatbokslut 2018 Executive summary(378512) (0)_TMP
Presentation samverkan o BUP
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§ 16

Kurser och konferenser
HSN 85-2020

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



Norrländska demensdagen, den 8 oktober 2020 i Umeå
Nationell funktionshinderkonferens, den 14-15 maj 2020 i Uppsala

Förslag till beslut
Kenneth Andersson (S), Elmer Eriksson (M) och Margaretha Löfgren (V), erbjuds
delta på nationell funktionshinderkonferens den 14-15 maj
Beslut
Kenneth Andersson (S), Elmer Eriksson (M) och Margaretha Löfgren (V), erbjuds
delta på nationell funktionshinderkonferens den 14-15 maj.
Beslutsunderlag
 Norrländska demensdagen 2020, prel program
 Nationell funktionshinderskonferens
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§ 17

Ej protokollförda förrättningar
HSN 323-2020

Sammanfattning
Följande fullgjord förrättning har inte protokollförts:
"Forum för samisk hälsa" i Umeå den 4 mars 2020. Urban Lindström (S) deltog i
konferensen.
Förslag till beslut
Förrättningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beslut
Enligt förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande

ProSale Signing Referensnummer: 851544

11 (21)
Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Arbetsutskott

§ 18
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Handlingsplan för att nå vårdgarantin inom barn- och
ungdomspsykiatrin
HSN 274-2020

Sammanfattning
Barn- och ungdomspsykiatrin har under en längre tid haft svårigheter att uppnå
vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sammanträdet den 19
februari att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram en handlingsplan för
att nå vårdgarantin inom barn- och ungdomspsykiatrin, samt en rapport om arbetet
utifrån gemensamma behandlingsriktlinjer. Vid dagens arbetsutskott avrapporteras en
kort skriftlig statusrapport. Vid hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträde den 25
mars återrapporteras uppdraget i sin helhet.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Lägesrapport handlingsplan för förbättrad tillgänglighet BUP (002)
 Lägesrapport - handlingsplan för att nå vårdgarantin inom barn- och
ungdomspsykiatrin
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§ 19

Revidering av delegationsordning
HSN 300-2020

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställde nämndens delegationsordning 2019-05-23,
§ 79.
Under punkt 3 i delegationsordningens innehållsförteckning, delegation till hälso- och
sjukvårdsdirektören, finns förslag på följande tillägg.
Delegation till hälso- och sjukvårdsdirektören.
3.1.11. Besluta i frågor om införande av nytt läkemedel eller ny medicinsk terapi
3.1.12. Beslut i ärenden om fysioterapiersättning och läkarvårdsersättning
3.6.13. Förhandla och besluta enligt gällande arbetsrättslig lagstiftning om
förhandlingsrätt inom nämndens uppdrag
3.6.14. Beslut i ärenden om justering av löneskuld
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer reviderad delegationsordning med
ovanstående tillägg.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta:
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer reviderad delegationsordning med
ovanstående tillägg.
Beslutsunderlag
 Delegationsordning, revidering. Tjänsteskrivelse
 Reviderad delegationsordning(378048) (0)_TMP
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§ 20

Patientsäkerhetsberättelse 2019
HSN 303-2020

Sammanfattning
Region Västerbotten har under 2019 fortsatt det etablerade systematiska arbetssättet
för att följa upp och förbättra patientsäkerheten.
Kompetensförsörjningen är ett problem i Västerbotten precis som i övriga regioner
vilket bidrar till att vårdplatser inte kan hållas öppna. Tillsammans med
samordningsfrågor för att uppnå en god och sömlös vård är det två stora
utmaningarna för patientsäkerheten. Under 2019 har både planerade och akuta
omflyttningar/ombyggnationer gjorts vilket involverat resurser från Vårdhygien för att
minska patientsäkerhetsrisker, dessutom har det inneburit en belastning på
medarbetarnas arbetsmiljö.
För att systematiskt följa hur patientsäkerheten fungerar görs regelbundna mätningar
av korrekt läkemedelslista, vårdrelaterade infektioner, följsamhet till basala kläd- och
hygienrutiner och förekomst av trycksår.
Datakvalitet har säkerställts och återstart av IT-systemet Infektionsverktyget, som
kontinuerligt mäter antibiotikaförbrukning och vårdrelaterade infektioner för varje
patient, genomförts under 2019. Analys av data från Infektionsverktyget 2016 - 2019
visar att de vårdrelaterade infektionerna minskat över tid.
Nedgången i följsamheten i de basala hygien- och klädrutinerna fortsätter. Detta trots
ett antal aktiviteter som vidtagits under året för att förbättra resultatet. Förekomst av
trycksår har ökat något men samtidigt finns en minskning av de allvarligaste
trycksåren. Korrekt läkemedelslista visar på ungefär samma resultat för sjukhusvården
men även en förbättring inom primärvården, dock är det inte så många enheter inom
primärvården som deltar i mätningen. Antalet utlokaliserade patienter har minskat
enligt data som rapporteras till SKR.
I punktprevalensmätningen som genomförs under en höstvecka mäts förekomst av
trycksår, fall och nutritionsproblem samt vidtagna åtgärder. Resultatet visar på en
variation mellan och inom sjukhusen och sjukstugorna, när det gäller systematiskt
patientsäkerhetsarbete. Positivt är att nutritions- problematik uppmärksammats i högre
utsträckning och förebyggande insatser har satts in. Resultaten ligger sedan till grund
för verksamheternas förbättringsarbeten och resultaten diskuteras i
patientsäkerhetsdialogerna med verksamheterna. I dessa tas också upp vilka typer av
avvikelser och klagomål som enheten har och hur man arbetar med dem för att göra
förbättringar.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta:
Informationen anges delgiven.
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Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Informationen anges delgiven.
Beslutsunderlag
 Region Västerbotten. Patientsäkerhetsberättelse 2019
 Patientsäkerhetsberättelse 2019
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§ 21

Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på fullmäktigeberedningarnas
rapporter
HSN 310-2020

Sammanfattning
Fullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati arbetar med uppdrag
fastställda i regionplanen. I uppdraget ingår även att öka kunskapen om
medborgarnas behov av åtgärder och insatser samt att verka för bättre kontakter
mellan medborgare och förtroendevalda.
Uppdragen för 2019 är följande:
- Utveckla former för medborgardialog som bidrar till ett ökat medborgarinflytande i
det hälsofrämjande arbetet inom Region Västerbotten
- Utreda och föreslå former för dialog med kommuner, samhällsorgan,
frivilligorganisationer och andra intressenter i folkhälso- och demokratifrågor
- Utifrån ett medborgarperspektiv belysa hinder och goda exempel på övergångarna
mellan sjukhusvård och kommunal hemsjukvård
Beredningarna har även möjlighet att redovisa övriga behov som beredningen
uppmärksammar inom ramen för folkhälsa och demokrati. Uppdragen ska årligen
redovisas till fullmäktige.
Beredningens rapport redovisar behov hos befolkningen som framkommit genom
medborgardialog, genom kunskapsinhämtning samt fakta kopplat till fullmäktiges
uppdrag till beredningen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
inga fler insatser behöver vidtas för närvarande.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar:
redovisningen godkänns.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Anna-Lena Danielsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för
ytterligare beredning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att
återremittera ärende för ytterligare beredning.
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Beslut
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Beslutsunderlag
 Svar på Fullmäktigeberedningarnas rapporter
 Tjänsteskrivelse
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§ 22

Månadsrapport per februari 2020
HSN 302-2020

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget efter februari på 62
miljoner kronor. Kostnadsutveckling, jämfört med motsvarande period föregående år,
uppgår till 1,6 procent. Huvuddelen av underskottet hänförs till personalkostnaderna,
vilka redovisa en avvikelse mot budget på 54 miljoner. Övriga poster med stora
negativa underskott utgörs av läkemedel med 8 miljoner kronor och hjälpmedel med 4
miljoner kronor. Vårdintäkterna redovisar ett överskott mot budget på 21 miljoner
kronor.
Förslag till beslut
Månadsrapport per februari 2020 godkänns.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kjell Bäckman (V) yrkar på följande:
Ekonomisk rapport per februari 2020 godkänns.
Utifrån redovisad omställningsplan ges hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att
genomföra en fördjupad analys- och handlingsplan för att minska beroendet av
hyrpersonal. Uppdraget återrapporteras vid HSN:s sammanträde i april.
Med anledning av de redovisade budgetunderskotten efter februari får hälso- och
sjukvårdsdirektören i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder tandvården,
närsjukvårds- och länssjukvårdsområdena genomförts för att klara budget, samt vilka
ytterligare åtgärder som planeras vidtas för att klara respektive budget. Detta ska
redovisas vid HSN:s sammanträde i mars.
Förvaltningsledningen ska för HSN i mars redogöra för sin plan för att klara de
ekonomiska målen.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller Kjell Bäckmans (V) tilläggsyrkande, vilket
arbetsutskottet godkänner.
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår hälso- och sjukvårdsnämndens besluta
Ekonomisk rapport per februari 2020 godkänns.
Utifrån redovisad omställningsplan ges hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att
genomföra en fördjupad analys- och handlingsplan för att minska beroendet av
hyrpersonal. Uppdraget återrapporteras vid HSN:s sammanträde i april.
Med anledning av de redovisade budgetunderskotten efter februari får hälso- och
sjukvårdsdirektören i uppdrag att redogöra för vilka åtgärder tandvården,
närsjukvårds- och länssjukvårdsområdena genomförts för att klara budget, samt vilka
ytterligare åtgärder som planeras vidtas för att klara respektive budget. Detta ska
redovisas vid HSN:s sammanträde i mars.
Förvaltningsledningen ska för HSN i mars redogöra för sin plan för att klara de
ekonomiska målen.

Beslutsunderlag
 Månadsrapport februari HSN 2020-02
 Månadsrapport februari
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§ 23

Tilläggsbudget 2020
HSN 332-2020

Sammanfattning
Nya kostnadsutjämningen innebär att Region Västerbotten erhåller en ökad intäkt på
225 miljoner kronor för 2020 och de kommande åren ytterligare ökade intäkter på
cirka 40 miljoner kronor. Prognosen för skatteintäkter är 12 miljoner kronor högre och
läkemedelsbidraget är 40 miljoner högre än tidigare prognoser. En del av ändringarna
av statsbidraget följer den kommunala finansieringsprincipen och innebär ett ökat
uppdrag som finansieras via generella statsbidrag med 17 miljoner kronor.
Sammanfattningsvis innebär de nya prognoserna att skatteintäkterna, generella
statsbidraget och läkemedelsbidraget ökar år 2020 med 294 miljoner kronor. Ökade
medel för kostnadsutjämningen fördelas till verksamhet som är beslutad eller
underfinansierad samt till projektet för framtidens vårdinformationssystem (FVIS).
Inriktningen är att kostnaderna inte ska öka förutom för FVIS projektet.
Fullmäktige har fastställt att hälso- och sjukvårdsnämnden erhållit en ökad budget på
141,7 miljoner kronor och uppdrar till nämnden att fördela anvisad ram till olika
ansvarsområdena och kostnadsposter.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Fördelning av tilläggsbudget 2020 fastställs.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kjell Bäckman (V) yrkar på följande:
I första stycket justeras summan från 80 till 60 miljoner och ett nytt andra stycke läggs
till. Allt enligt nedanstående.
HSN fördelar till förvaltningen enligt nedan:
Inom sjukhusverksamheten återfinns underskottsproblem bland annat inom direkta
produktionskostnader som nya dyra läkemedel, medicinskt material samt
diabeteshjälpmedel. Utökad tjänst som hjälpmedelsstrateg ska rymmas inom den
ökade budgeten. Ökad finansiering för dessa poster erhålls med 60 miljoner kronor.
För att driva på omstruktureringen av vården och utvecklingen av den nära vården
avsätts 20 miljoner kronor. Pengarna ska användas bl.a till följande:



Stärka första linjens vård och behandling av barn och unga med psykisk
ohälsa.
Vård och rehabilitering av äldre multisjuka, i syfte att stärka hemgång från
slutenvård och undvika återinläggning.
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Sammanträdesdatum
2020-03-13

Starta verksamhet för mottagande och behandling av ME/CFS-patienter.
Beredskap för behov i samband med nya riktlinjer gällande
förlossningsvården.
Förstärkning av 1177.
Oförutsedda utgifter.

Tabellen justeras i konsekvens med ovanstående, vilket innebär att Medicinskt
material ändras till 38,3 mkr, Läkemedel ändras till 31,7 mkr. Dessutom läggs till
Hälso- och sjukvård gemensamt en ny post, Utveckling av den nära vården, med 20
mkr.
Beslut
Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar utskottet om ändringar kan göras enligt yrkanden, vilket utskottet
godkänner.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - HSN tilläggsbudget 2020
 Tilläggsbudget 2020
 HSN Budgetkomplettering 2020 HSN 200313
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§ 24

Handlingar för kännedom

Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Patientnämnden. Tendenser och exempelärenden tertial 3 2019
 Patientnämnden. Principärenden
 Patientnämnden. Analysrapport - När barn är patienter
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