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§ 40

Sammanträdesdatum
2020-08-17

Justering

Sammanfattning
Utskott för primärvård och tandvård utser Marianne Normark (L) att tillsammans med
ordförande Jonas Karlberg (V) justera protokollet.
Justeringsdatum fastställs till fredag den 21 augusti 2020.
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§ 41

Sammanträdesdatum
2020-08-17

Fastställande av föredragningslista
HSN 9-2020

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Upprättad föredragningslista fastställs.
Beslut
Upprättad föredragningslista fastställs med ändring av starttid efter lunchpaus till
klockan 12.45 istället för klockan 13.00.
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§ 42

Sammanträdesdatum
2020-08-17

Informationer
HSN 10-2020

Sammanfattning
a) Vännäs hälsocentral
Utskottet för primärvård och tandvård har en plan att besöka hälsocentraler i länet.
Med anledning av covid-19 pandemin är detta inte möjligt. Istället ges information om
hälsocentraler via distansmöte.
Monika Engman, tillförordnad verksamhetschef, ger information om verksamheten på
Vännäs hälsocentral:
- Coronaarbetet; porttelefon samt en infektionsingång vid behov har införts liksom ett
extra väntrum. Endast bokade patientbesök. Självtest lämnas ut till de som vill ha. Få
personer har insjuknat i covid-19 i Vännäs kommun.
- VHU; inga hälsoundersökningar har genomförts sedan i mars med anledning av
pandemin, men planeras komma igång igen den 1 september. År 2019 kunde inte alla
hälsoundersökningar genomföras, vilket skulle ha arbetats ikapp under våren.
- Nya, väl fungerande lokaler.
- Ekonomi; hälsocentralen har ett underskott på 1,3 miljoner kronor. Anledningen är
främst kostnader för läkemedel, hyrläkare samt ersättning vårdval med minskade
patientintäkter på grund av covid-19.
- Familjecentral och ungdomsmottagning som fungerar bra.
- Habiliteringsteam finns sedan 12 år tillbaka.
- Webtidbokning
b) Information och dialog med områdescheferna
Jennie Liling-Ståhl, Camilla Andersson, Peter Berggren informerar om:
- Sommaren 2020; Områdescheferna konstaterar att det varit en relativt lugn
sommar. Alla områden vittnar om gått samarbete med kommunerna och att det
fungerat bra med mobila team. Brist på bemanning på vissa håll inom primärvården.
Flera av hälsocentralerna har samarbetat kring läkarbemanning vilket medfört
hyrläkare enligt plan. Inga särskilda vårdplatser för covid-19 patienter på Skellefteå
lasarett liksom få övriga vårdplatser på grund av brist på sjuksköterskor. I södra
Lappland är det endast ett fåtal covid-19 fall, men beredskap finns kvar. Det har varit
låg produktion inom primärvården. Malå hälsocentral har varit stängd under
sommaren.
- Hösten 2020; Södra Lappland inför från och med den 1 september digital läkarjour
nattetid. Goda erfarenheter finns från region Norrbotten och region
Jämtland Härjedalen. Utvärdering efter 6 månader. I Skellefteåområdet testas digitala
ronder på korttidscentra samt läkare på distans från Spanien till Bolidens hälsocentral.
PRIMO-team liksom klinisk utbildningsmottagning, KUM, startar upp på Anderstorps
hälsocentral. Två av tre verksamhetschefer till hälsocentralerna är anställda utifrån
DUGA-organisationen. I Umeåområdet är fem verksamhetschefer anställda till
hälsocentralerna enligt DUGA, vilka påbörjar sina uppdrag den 1 september 2020.
Utredning av primärvårdsjour pågår. Flera digitala arbetssätt startar upp såsom mobil
provtagning samt övervakning av hjärtsvikt.
- Ofinansierade projekt; Genomgång av de aktiviteter som har finansiering, de som
saknar finansiering samt aktiviteter som finansieras med enbart statsbidrag såsom
ungdomshälsan. Utredningsarbete pågår via FoU-välfärd angående uppsökande
vård för socialt utsatta. Finansiering saknas bland annat till mobila team
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Sammanträdesdatum
2020-08-17

c) Beställarenheten. Dialog, planering och underlag inför 2021
Oförändrad budgetram förutom en uppräkning med 1,9 procent. Inga stora
förändringar i uppdrag och regler inför 2021 förutom en del uppdateringar i termer och
språkliga begrepp. Ambition att arbeta mer aktivt med uppföljning i dialogbaserad form
och en förbättrad uppföljning av tilläggsuppdrag liksom hälsoundersökningar. Två
förslag på förändring i ersättningsmodell. Det gäller läkarmedverkan på särskilt
boende för personer över 65 år samt digital tobaksavvänjning.
Beslut gällande beställning och ersättningsmodell tas i regionstyrelsen den 27 oktober
2020.
d) God och nära vård- En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.
Remiss SOU 2020:19
Gunilla von Bergen-Lodnert, strateg, ger en bakgrund. Starten var ett regeringsbeslut
år 2017 om att tillsätta utredare för fördjupad analys av ”Effektiv vård” som lett fram till
ett slutbetänkande vilket nu är ute på remiss. Nära vård är ett förhållningssätt, inte
någon ny organisationsnivå. Det är en fokusförflyttning med personcentrerad vård och
omsorg som är sammanhållen. Tandvården behöver tydliggöras och ingå i det
personcentrerade vårdförloppet.
Utskottet har tagit del av förslag till yttrande, vilket kommer att tas upp för beslut vid
hälso- och sjukvårdsnämnden den 8 september 2020.

Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag

 Beställarenhetens info till UPT 2020-08-17
 God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
 Förslag på remissvar
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§ 43

Sammanträdesdatum
2020-08-17

Månadsrapport per juli 2020
HSN 11-2020

Sammanfattning
Region Västerbotten har till och med juli månad 2020 en negativ budgetavvikelse på
702 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ budgetavvikelse på
319 miljoner kronor.
Det samlade underskottet mot budget för primärvård i egen regi per sista juli är -70,8
miljoner kronor och för tandvård i egen regi -29,1 miljoner kronor.
Huvudsakliga orsaker till underskott inom primärvård; avbokade besök av patient med
anledning av covid-19 pandemi, hyrläkarkostnader i södra Lappland och Skellefteå
samt läkemedelskostnader främst i Skellefteå området.
Huvudsakliga orsaker till underskott inom tandvård; avbokade besök av patient med
anledning av covi-19 pandemin samt brist på tandläkare vilket innebär att
vuxentandläkare måste prioriteras barn vilket i sin tur innebär lägre intäkter.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag

 Månadsrapport UPT 2020-07
 Månadsrapport UPT 2020-05
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§ 44

Sammanträdesdatum
2020-08-17

Familjecentral i Vindeln. Tilläggsuppdrag.
HSN 512-2020

Sammanfattning
Vindelns hälsocentral har i samverkan med Vindelns kommun nått en samstämmighet
om att gemensamt bedriva en familjecentral. Vindelns hälsocentral har därför ansökt
om tilläggsuppdrag för familjecentral till beställaren i hälsoval Västerbotten, med
utgångspunkt att alla hälsocentraler bör ha en familjecentral.
Ansökan gäller tilläggsuppdrag för samordning på 0,25 procent för merkostnad som
en familjecentral innebär för hälsocentralen och den samordning som krävs i enlighet
med tilläggsuppdrag för familjecentral på andra hälsocentraler. Den påtänkta lokalen
ägs av hälsocentralen/region Västerbotten och står tom och outnyttjad idag. Möjlighet
finns att få hyresintäkt för halva lokalen av Vindelns kommun om det blir en
gemensam familjecentral.
Ärendet togs upp vid utskottets sammanträde 2020-05-11, § 33. Utskottet beslutade
att återremittera ärendet för komplettering gällande finansiering samt komplettering
gällande kostnader respektive intäkter för aktuell lokal.
Samordnartjänst omfattande 0,25 procent finansieras genom omfördelning från
tilläggsuppdrag familjecentral Vilhelmina till familjecentral Vindeln. Kostnader för
lokaler och ombyggnation av dessa finansieras i form av hyra, vilket fördelas lika
mellan Vindelns kommun och Vindelns hälsocentral.
Vindelns kommun kommer att ta upp ärendet för beslut 2020-08-18.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Tilläggsuppdrag för familjecentral införs på Vindelns hälsocentral, med samordning på
0,25 procent till Vindelns hälsocentral.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Tilläggsuppdrag för familjecentral införs på Vindelns hälsocentral, med samordning på
0,25 procent till Vindelns hälsocentral. Samordnartjänst omfattande 0,25 procent
finansieras genom omfördelning från tilläggsuppdrag familjecentral Vilhelmina till
familjecentral Vindeln. Kostnader för lokaler och ombyggnation av dessa finansieras i
form av hyra, vilket fördelas lika mellan Vindelns kommun och Vindelns hälsocentral.
Beslutsunderlag







PU UPT 2020- 05-11, §33 Familjecentral i Vindeln. Tilläggsuppdrag
Tjänsteskrivelse familjecentral Vindeln 200807(391424) (0)
Tjänsteskrivelse familjecentral Vindeln 200807
hyresoffert Vindelns FC 200807
Vägledning och riktlinjer FC
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§ 45

Sammanträdesdatum
2020-08-17

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU 2020
HSN 1112-2019

Sammanfattning
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. Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett utskottet i
uppdrag att utreda förutsättningar för att utveckla och stimulera till ökat antal
genomförda hälsoundersökningar. Uppföljning kommer att göras i samband med
delårs- och årsrapportering 2020.
Utskottet har regelbundet fått information om hur arbetet fortskrider gällande
hälsoundersökningar i Västerbotten, bland annat gällande införande av digital
enkät som en del i hälsoundersökningen samt införande av ny modell av statistik för
uppföljning. Information har även givits om att hälsocentralerna i länet har möjlighet att
med anledning av covid-19 pandemin pausa hälsoundersökningarna men att de ska
komma igång igen från och med den 1 september.
Vid dagens sammanträde informerar Yvonne Nygren, stabschef om att det endast är
15 procent genomförda hälsoundersökningar vid delårsrapportering per augusti 2020
mot 2019 års 51 procent. Utskottet anser att det förebyggande hälsoarbetet i form av
hälsoundersökningar är en prioriterad fråga och borde så vara inom primärvården.
Utskottet anser att utfallet för hälsoundersökningarna är svagt.

Beslut
Utreda möjligheten till att informera fullmäktige.
Ta fram ett utspel för media från utskottet gällande vikten av förebyggande
hälsoinsatser.
Planera för en halv temadag för utskottet och tjänstepersoner från beställarenhet och
folkhälsoenhet för gemensam diskussion.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 927310

10 (12)

Protokoll

Utskott för primärvård och tandvård

§ 46

Sammanträdesdatum
2020-08-17

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

Sammanfattning
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.
Ulf Widmark, verksamhetschef fastighet, informerar vid dagens sammanträde om att
en lämplig tomt finns intill Carlshöjdsskolan i Umeå och att arbete är påbörjat
tillsammans med Umeå kommun.
Utskottet fortsätter att följa ärendet.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag

 Fastighetsinformation HC
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§ 47

Sammanträdesdatum
2020-08-17

Kurser och konferenser
HSN 12-2020

Sammanfattning
Förtroendevalda som utses att delta i kurs/konferens har rätt till ersättning i enlighet
med bestämmelser om arvode till förtroendevalda.
Följande inbjudan har kommit till utskottet:
FN-konventionen. Respekt för rättigheter
5 oktober 2020
Regionens hus Umeå med möjlighet till digital uppkoppling

Beslut
Utskottets ledamöter har möjlighet att delta.
Beslutsunderlag

 Temadag FN-konventionen_Respekt för rättigheter_5okt 2020
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