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Justering

Beslut
Utskott för primärvård och tandvård utser Susanne Dufvenberg (S) att tillsammans
med ordförande justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till den 27 februari 2020.
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Fastställande av föredragningslista
HSN 9-2020

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Beslut
Upprättad föredragningslista fastställs med följande tillägg vid § 16 Forum för samisk
hälsa, den 4 mars 2020

Utdragsbestyrkande
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Informationer
HSN 10-2020

Sammanfattning
a) Behandlingsriktlinjer och mottagning för ME/CFS
Jens Boman, senior strateg, ger en nulägesrapport gällande ärendet
behandlingsriktlinjer och mottagning ME/CFS – kronisk trötthetssyndrom. Gunilla von
Bergen Lodnert, hälso- och sjukvårdsstrateg och Jens Boman arbetar med ärendet.
ME/CFS är relativt ny som diagnos. Det finns ingen i länet med dessa
specialistkunskaper. Jens Boman har varit i kontakt med Stora Sköndal i Stockholm,
som har en ME/CFS-mottagning, för att ta reda på vilka behandlingsmetoder de
erbjuder. Under perioden 2015-2020 har 24 patienter från 12 olika basenheter från
region Västerbotten blivit remitterade till Stora Sköndal.
Ytterligare inventering behöver göras om hur struktur och organisation ser ut inom
hälso- och sjukvården i landet.
Ärendet återkommer i § 14.
b) Försenade provtransporter med buss
Eva Hedström, avdelningschef, redogör för transport av prover från länets inland till
laboratoriemedicin. Det har varit flera förseningar under 2019, men i och med de
åtgärder som vidtagits har det endast varit en försening sedan 1 januari 2020. Det
problem som har varit gäller omlastning. Busschaufförer ska ha utbildning i att
transportera läkemedelstransporter. Vid försening av buss och anslutande buss redan
hunnit köra iväg, gäller taxitransport.
De förbättringsåtgärder som är gjorda är bland annat att streckkod har införts på varje
låda, vilket gör att det går att spåra transporten. Vid varje omlastning görs en
uppdatering. Bussgods kommer ta över de transporter PostNord gör, vilket innebär att
transporterna kommer ske inom samma system och organisation. Bussgods har
investerat i ny utrustning i bussarna för att säkra och skydda transporterna, förutom
streckkodshantering går det även att se temperaturen i lådorna.
c) Uppföljning hälsoval 2019
Lena Grundberg, handläggare och Solveig Hällgren, enhetschef, ger en
årsrapportering av hälsoval 2019. Resultatet som redovisas gäller alla hälsocentraler i
region Västerbotten, både i egen regi och privata vårdgivare.
Det finns 38 hälsocentraler i länet, varav 33 är i region Västerbottens regi. 82 procent
av befolkningen är listade på hälsocentraler i regionens regi.
Beställarenheten har bland annat följt upp följande:

Utdragsbestyrkande
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Västerbottens hälsoundersökningar
Hembesök från barnavårdscentral inom 10 dagar till förstagångsföräldrar
Diabetes
Antibiotika
Tillgänglighet
Patiensäkerhetsarbete
Patienter i Västerbotten är mer positiva till vården än genomsnittet i riket. Större
nöjdhet inom dimensionerna emotionellt stöd, respekt och bemötande samt
tillgänglighet. Länets patienter är mindre nöjda inom dimensionerna delaktighet och
involvering, kontinuitet och koordinering samt information och kunskap.
d) Aktuell information folktandvård
Anna-Maria Stenlund Berggren, tandvårdsdirektör informerar om löneläge för
tandsköterskor i region Västerbotten med anledning av en skrivelse som inkommit till
region Västerbotten.
Medianlön för tandsköterskor är något låg inom regionen i jämförelse till övriga landet.
Däremot är nivån hög då det gäller ingångslön för nyutbildade tandsköterskor. Det är
en medveten åtgärd för att påskynda höjning av lönenivån och öka attraktiviteten i
yrket. Det är sannolikt att fortsatta lönejusterande åtgärder krävs framöver.
Jonas Karlberg, ordförande, kommer att skriva ett svar till tandsköterskorna på deras
skrivelse.
e) Metoder för samordning av folkhälsoarbete. Pilotprojekt
Maria Falck, enhetschef, informerar om att Västerbotten och Stockholm ingår i ett
pilotprojekt för samordning av folkhälsoarbetet. Projektet pågår 2019-2020 och
uppdraget är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av ett regionalt
arbete för en god och jämlik folkhälsa utifrån bestämningsfaktorerna i de åtta
målområdena för folkhälsoarbetet som riksdagen fastställde 2018. Länsstyrelsen
Västerbotten har uppdraget och det genomförs i samverkan med region Västerbotten
och Umeå universitet.
Styrgrupp finns, bestående av personer från länsstyrelsen, folkhälsoenheten i region
Västerbotten, några av länets kommuner i form av kommunchef och
kommunstyrelseordförande, Västerbottens idrottsförbund med flera.
Projekttiden är kort och ambitionerna höga. Båda pilotprojekten har i sin delrapport
efter första året bett om förlängning med ett år. Målet är ett strategiskt och integrerat
folkhälsoarbete

Utdragsbestyrkande
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Omväldsbevakning visar att Norge har instiftat en folkhälsolag med det övergripande
målet att minska ojämlikhet i hälsa Lagen reglerar offentliga aktörers folkhälsoansvar.
Den lägger ett stort ansvar på kommunerna för att bland annat ”främja befolkningens
hälsa, välbefinnande, goda sociala och miljömässiga förhållanden och bidra till att
förebygga psykisk och somatisk sjukdom, skada eller lidande, bidra till att jämföra
sociala hälsoskillnader och bidra till att skydda befolkningen mot faktorer som kan
påverka hälsan” (Lov om folkehelsearbeid, LOV-2011-06-24-29).
Utskottet för primärvård och tandvård är intresserade av att följa primärvårdens roll i
folkhälsoarbetet.
f) Västerbottens hälsoundersökningar, VHU
Jennie Liling Ståhl informerar om att digitalisering av hälsosamtal är initierat liksom
webtidbokning för VHU. De hälsoundersökningar som genomförs kalenderåret efter
det att personen fyllt jämnt registreras inte, vilket innebär att statistik kan vara
missvisande och behöver ses över.
Folkhälsoenheten fortsätter förbättringsarbetet med VHU.
Ärendet återkommer i § 15.
g) Kåge hälsocentral
Carina Svedberg, avdelningschef, visar runt på Kåge hälsocentral utifrån att
sammanträdet är förlagt på hälsocentralen.
Eva Holmkvist Parkström, tillförordnad verksamhetschef, informerar om
hälsocentralen. Eva är även tillförordnad verksamhetschef för Byske och Moröbacke
hälsocentraler.
Kåge hälsocentral har 4 700 listade invånare. Hälsocentralen tillhör samma basenhet
som Moröbacke hälsocentral, men med separat budget. Kåge hälsocentral har ett
stort underskott. Utmaning för hälsocentralen är att minska utgifterna trots behov av
hyrläkare. Ingen familjecentral finns. Däremot finns familjecentral i Byske.
Specialfunktioner på hälsocentralen är äldresköterska och äldreläkare. Ett exempel på
RAK, rätt använd kompetens, är att undersköterska sköter spirometriundersökningar
gällande kolpatienter.
För att hinna med uppdraget med VHU, Västerbottens hälsoundersökningar,
genomförs några hälsoundersökningar varje vecka under hela året. Många är
intresserade av enbart provtagning och tackar nej till hälsosamtal.
h) Aktuell information
Jennie Liling Ståhl, verksamhetsområdeschef, informerar kort om omstrukturering av
primärvården.
Nära-vård kör igång med upptaktsdag vecka 9.

Utdragsbestyrkande
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Ett samarbete mellan länets kommuner och region Västerbotten är initierat gällande
sköra äldre samt barns psykiska ohälsa.
Systemet med primärvårdskvalitet diskuterades.
Jennie Liling Ståhl kommer informera utskottet om hur det ser ut med fortbildning för
primärvårdens läkare.
i) Jonas Karlberg (V) och Susanne Dufvenberg (S) har deltagit i nationell
nätverkskonferens 2020, den 12-13 februari i Umeå.

Beslut
Informationen är delgiven.

Utdragsbestyrkande
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Ändrad ersättning för hälsoval 2020
HSN 225-2020

Sammanfattning
Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om ändrade ramar för
regionfullmäktige till 3 227 miljoner kronor för 2020 fastställer styrelsen nya ramar per
område. Den ökade budgeten på 153 miljoner kronor förklaras av budgetförstärkning
från nya kostnadsutjämningen, läkemedelsbidraget och nya regleringar enligt den
kommunala finansieringsprincipen.
Sammanlagt förstärks primärvårdens beställarbudget med 40,3 miljoner kronor.
Utökningen fördelas i ersättningsmodellen Hälsoval med 22,2 miljoner kronor,
tilläggsuppdrag till hälsocentraler med 19,5 miljoner kronor och till beställaren centralt
med 2,7 miljoner kronor. Glesbygdsmedicin flyttas till FoU-staben inom hälso- och
sjukvårdsförvaltning med budget 4,1 miljoner kronor.
Tilläggsuppdrag
- Budgetförstärkning med 7,5 miljoner kronor till slutenvårdsplatser som bedrivs på
sjukstugorna på sju orter. Fördelning per sjukstuga samordnas mellan beställaren och
verksamheten.
- Samhällsrummen på 8 orter övergår till ordinarie verksamhet 2020 och budget för
driftkostnader fördelas med 150 tusen kronor per samhällsrum, totalt 1,2 miljoner
kronor.
- Förstärkt primärvård (PRIMO), som finns i Umeå, ska etableras i Lycksele och
Skellefteå och utökad budget tilldelas med 2,2 miljoner kronor. Vilka hälsocentraler
som verksamhet ska tillhöra samordnas mellan beställaren och verksamheten.
- Budgettillskott för klinisk undervisningsmottagning (KUM) erhålls med 4,5 miljoner
kronor som fördelas till hälsocentralerna Backen, Anderstorp och Storuman med 1,5
miljoner kronor vardera.
- Samordningskoordinator rehabiliteringsprocess och myndighetssamverkan för fyra
hälsocentraler tillskapas som erhåller tilläggsuppdrag. Ersättning på 250 tusen kronor
per hälsocentral ska finansiera del av tjänst och driftkostnader.
- Budgettillskott på 2 miljoner kronor, fördelas för satsning på första linjen i områden
med socioekonomisk profil. Förstärkning av hälsa, lärande och trygghet (HLT) kring
barn och ungdomar vid tre hälsocentraler inom Umeå. Vilka hälsocentraler som
verksamhet ska tillhöra samordnas mellan beställaren och verksamheten.
- Kallelsekansli för cervixcancerprevention finansieras med 1,1 miljoner kronor.
Verksamheten ska tillhöra mödra- och barnhälsovården.
Övrigt/centralt
Samordning och administration av beslutstöd, medicinska riktlinjer och
handlingsöverenskommelser för primärvård som benämns Nationellt kliniskt
kunskapsstöd (NKK) finansieras med 1,5 miljoner kronor och läggs inom beställaren

Utdragsbestyrkande
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centralt. HPV vaccin för pojkar hanteras centralt inom beställarenheten och budgeten
ökas med 1,2 miljoner kronor.
Förslag till beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslutar
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Ändrade budgetramar för 2020 samt ersättning för hälsoval

Utdragsbestyrkande
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Motion nr 22-2019. Behov av depressionssköterskor i Västerbotten
HSN 79-2020

Sammanfattning
Marianne Normark (L) har lämnat in en motion med yrkade om att Region
Västerbotten på försök möjliggör för depressionssköterskor i Lycksele, Skellefteå och
Umeå. Motionären skriver i motionen att depressionssköterskor prövas som en ny
metod inom primärvården i Dalarna.
Förslag till yttrande har upprättats. Av yttrandet framgår att utvecklingsinsatser pågår
inom området psykisk ohälsa i primärvården. I regionstyrelsens beställning av
primärvård i Hälsovalet 2020 förstärks kraven på kompetens inom området psykisk
ohälsa. Det ställs också krav på att hälsocentralen ska tillhandahålla sjuksköterska
med specialistutbildning inom psykiatri eller kontaktsjuksköterska med
samordningsansvar för patienter med psykisk funktionsnedsättning. Inom området
barn och unga pågår arbetet med fortsatt implementering av strukturerad samverkan,
Hälsa Lärande och Trygghet (HLT). HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa.
För gruppen äldre pågår under hösten 2019 arbete tillsammans med kommunerna för
att utbilda personal i Samordnad Individuell Plan (SIP) med särskilt fokus på äldre
med psykisk ohälsa.
Förslag till beslut
Utskottet för primärvård och tandvård föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Beslut
Utskottet för primärvård och tandvård föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Motionen avslås.
Beslutsunderlag
 Motion nr 22-2019 Behov av depressionssköterskor i Västerbotten
 Motion nr 22-2019 från Marianne Normark (L). Behov av depressionssköterskor
i Västerbotten

Utdragsbestyrkande
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Etablering av ny hälsocentral i de östra delarna av Umeå
HSN 585-2019

Sammanfattning
Dialog har förts om behov av ytterligare hälsocentral i östra delarna av Umeå.
Orsaken till detta kan hänföras till befolkningsökningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden gav vid nämndens sammanträde den 13 juni 2019, §
95 i uppdrag till utskottet för primärvård och tandvård att bevaka frågan gällande
nyetablering av hälsocentral i Umeå. Återrapportering ska ske löpande i nämnden
med ett inriktningsbeslut i februari 2020.
Utredning om etablering av ny hälsocentral i östra delarna av Umeå pågår fortfarande.
Materialet beräknas vara klart den 30 april 2020.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Utskottet för primärvård och tandvård får i uppdrag att fortsatt bevaka frågan gällande
nyetablering av hälsocentral i Umeå. Återrapportering i nämnden med ett
inriktningsbeslut i juni 2020.
Beslut
Utskottet för primärvård och tandvård föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
Utskottet för primärvård och tandvård får i uppdrag att fortsatt bevaka frågan gällande
nyetablering av hälsocentral i Umeå. Återrapportering i nämnden med ett
inriktningsbeslut i juni 2020.
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Behandlingsriktlinjer och mottagning för ME/CFS - kroniskt
trötthetssyndrom
HSN 1132-2019

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden gav vid nämndens sammanträde den 11 december
2019, § 172 i uppdrag till utskottet för primärvård och tandvård att bereda förslag om
särskilt uppdrag inom primärvården till beställarfunktionen samt att återrapportera
förslaget till nämnden i mars 2020.
Vidare beslutade nämnden att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören, med rätt att
vidaredelegera, att färdigställa och implementera behandlingsriktlinjer i primärvården
2020 och att utbildning av läkare inom primärvården om behandlingsriktlinjerna startas
under våren 2020.
När det gäller utskottets uppdrag pågår utredning. Material för återrapportering av
förslag till nämnden beräknas vara klart till nämndens sammanträde i juni 2020.
Beredning i utskottet
På sammanträdet gav utskottet Jens Boman i uppdrag att ta kontakt med
patientförening för ME/CFS.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Utskottet för primärvård och tandvård fortsätter att bereda förslag om särskilt uppdrag
inom primärvård till beställarfunktionen. Återrapportering sker till nämnden i juni 2020.
Beslut
Utskottet för primärvård och tandvårds föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar:
Utskottet för primärvård och tandvård fortsätter att bereda förslag om särskilt uppdrag
inom primärvård till beställarfunktionen. Återrapportering sker till nämnden i juni 2020.
På sammanträdet gav utskottet Jens Boman i uppdrag att ta kontakt med
patientförening för ME/CFS.
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Västerbottens hälsoundersökningar, VHU 2020
HSN 1112-2019

Sammanfattning
Västerbottens hälsoundersökningar är en del i regionens folkhälsostrategi för
prevention och tidig upptäckt av kroniska sjukdomar. Västerbottens
hälsoundersökningar gäller 40-, 50-, 60-åringar och infördes år 1985.
Hälsoundersökningarna bygger på metoder för att förebygga sjukdom genom att
stödja förändring av ohälsosamma levnadsvanor, såsom tobaksbruk, riskbruk av
alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet samt ohälsosamma matvanor.
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2020 är ett av målen att andel
genomförda hälsoundersökningar ska öka. Målnivå 2020 är mer än 70 procent
genomförda hälsoundersökningar.
Utskottet för primärvård och tandvård noterade vid sitt sammanträde den 22
november 2019, § 48 att det finns variationer i antal utförda hälsoundersökningar
mellan olika hälsocentraler samt brist på uppföljning av länets hälsoundersökningar.
Utskottet har utifrån ovanstående mål fått i uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden
att utreda förutsättningar för att utveckla och stimulera till ökat antal genomförda
hälsoundersökningar (VHU). Uppföljning kommer att göras i samband med delårsoch årsrapport.
Förslag till beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslutar:
Informationen är delgiven.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jonas Karlberg (V) föreslår att utskottet avvaktar folkhälsoenhetens arbete. Ärendet
tas åter upp i utskottet i juni 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet beslutar enligt
Jonas Karlbergs förslag.
Beslut
Utskottet avvaktar folkhälsoenhetens arbete. Ärendet tas åter upp i utskottet i juni
2020.
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Kurser och konferenser
HSN 12-2020

Sammanfattning
Förtroendevalda som utses att delta i kurser/konferenser har rätt till ersättning i
enlighet med bestämmelserna om arvode till förtroendevalda.
Följande inbjudningar har kommit in:
Inspirationsdag anhörigskap till vuxna, den 19 mars 2020 i Umeå, Skellefteå, Lycksele
Forum för samisk hälsa, den 4 mars 2020 i Umeå
Beslut
Utskottet för primärvård och tandvård föreslår hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott att besluta:
Marianne Normark (L) erbjuds att delta vid Inspirationsdag anhörigskap för vuxna den
19 mars 2020.
Urban Lindström (S) och Marianne Normark (L) erbjuds delta vid Forum för samisk
hälsa den 4 mars 2020.
Beslutsunderlag
 Inbjudan temadag anhöriga 19 mars 2020
 Forum för samisk hälsa 4 mars 2020
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