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Justering

Sammanfattning
Arbetsutskottet utser Lars Bäckström (C) att tillsammans med ordförande Anna-Lena
Danielsson (S) justera protokollet. Justeringen sker digitalt den 21 september 2020.
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Fastställande av föredragningslista
HSN 83-2020

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Beslut
Förslag till föredragningslista fastställs.
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Informationer
HSN 84-2020

Sammanfattning
Verksamhetsplan 2021. Harriet Boström, controller informerar utskottet om upprättat
förslag till verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021.
Verksamhetsplanen utgör en del av regionens sammanhållna politiska styrning och
utgår från regionplanens mål och visioner, vilka konkretiseras i ett antal indikatorer. Till
varje indikator anges en måluppfyllelse som eftersträvas att uppnås under
verksamhetsåret.
Ärendet återkommer i § 73.
Ekonomi med delårsrapport per augusti 2020. Delårsrapporten per augusti är hälsooch sjukvårdsnämndens andra uppföljningsrapport för året och av resultaten från
uppföljningen framgår att det ekonomiska resultatet är negativt med ett underskott på
240 miljoner kronor inklusive finansnetto. Däremot är nettokostnadsutvecklingen 0,7
procent, vilket är en förbättring. Jämfört med samma period föregående år är
förändringen för
- intäkter -3,2 procent
- kostnader 1,7 procent
De stora negativa budgetavvikelserna är främst inom områdena för
personalkostnader, medicinskt material och läkemedel. Hela uppföljningsperioden
påverkas av pågående pandemi, vilket bland annat framgår av att andelen
vårdtillfällen minskat med 7,1 procent , öppenvårdstillfällena har minskat med 15
procent och tandvården har en minskning med hela 17,6 procent jämfört med samma
period förra året.
I samband med delårsrapport ett i april bedömdes årsprognosen för budgetavvikelse
av verksamhetens nettokostnader till minus 345 miljoner kronor. I delårsrapport
två per augusti, revideras prognosen och den negativa avvikelse bedöms uppgå till
minus 400 miljoner kronor beroende på uppkomna merkostnader orsakade av
pågående pandemi.
Ärendet återkommer i § 72.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa, informerar arbetsutskottet om en målbild
som upprättats för hälso- och sjukvårdens arbete. Utgångspunkten är god och nära
vård. Syftet med målbilden är att den ska underlätta och möjliggöra för olika
verksamhetsgrenar att i samverkan kunna prioritera vilka aktiviteterna som behövs
och som ska genomföras för att nå målet god och nära vård. Förslaget till målbild är
förankrat med övriga verksamheter i ledningen.
Ärendet återkommer i § 74.
I augusti tillträdde Katarina Lindahl och Britta Edström som koordinatorer för
samverkan mellan länets kommuner och regionen. Vid arbetsutskottet sammanträde
informerar de utskottet om den nya organisationens struktur, vilka representanter som

Utdragsbestyrkande

5 (16)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-09-16

är utsedda att ingå i beredningarna för vuxna och äldre, för barn och unga,
i hjälpmedelsrådet samt i samverkan för patientsäkerhet.
Koordinatorernas uppdrag är att utgöra ett stöd till den nya samverkansstrukturen
genom att bland annat samordna ärendeberedning, utgöra ett administrativt stöd,
ansvara för digitala samverkansytor och tillgängliggöra information internt och externt.
Tjänsterna finansieras gemensamt av regionen och länets kommuner och en viktig
utgångspunkt i arbetet är att inkluderar hela länet och att individen, inte
organisationen, är i fokus i arbetet.

Beslut
Informationen är delgiven.
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Revisionsgranskningsrapport 12/2019 Granskning av hälso- och
sjukvårdsnämnden 2019
HSN 491-2020

Sammanfattning
Regionens revisorer har till nämnden överlämnat en rapport 12/2019 ”Granskning av
hälso- och sjukvårdsnämnden 2019”. I rapporten beskrivs att hälso- och
sjukvårdsnämnden inte hade tillräckliga resultat för år 2019, med ett underskott mot
budget på -380 miljoner kronor och svaga resultat för verksamheten. Vidare anges att
det saknas en analys om varför nämndens verksamheter år efter år redovisar stora
ekonomiska underskott samt vilka åtgärder som krävs för att vända denna utveckling.
Granskningar under 2019 visar även att nämnden saknade tillräckliga metoder och
system för att styra och kontrollera sitt ansvarsområde.
Revisorerna lämnar följande rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden;
- Säkerställ att nämnden har ett tillräckligt tjänstepersonstöd. Inom flera områden är
nämndens system för styrning och kontroll för svagt utvecklade.
-Säkerställ att de åtgärder som nämnden vidtar är tillräckliga. Ställ krav på
konsekvensbeskrivningar vid beslut om åtgärder. Vid avvikelser bör nämnden ställa
krav på att hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar förslag på kompletterande åtgärder.
- Om det är så att nämnden bedömer att den inte klarar av att genomföra sitt uppdrag
bör nämnden vända sig till fullmäktige med förslag på åtgärder så att fullmäktige får
möjlighet att ingripa.
Ett yttrande har upprättats, i vilket hälso- och sjukvårdsnämndens beskriver hur
nämnden avser att gå vidare med de olika rekommendationerna.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kjell Bäckman (V) yrkar på att yttrandet kompletteras med en konkretiserad
beskrivning av vilka åtgärder som redan har vidtagits och att Hälso- och
sjukvårdsdirektören uppdras komplettera yttrandet inför Hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde i oktober.
Beslutsgång i arbetsutskottet
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller Kjell Bäckmans (V) förslag om tillägg
vilket arbetsutskottet gör.
Beslut
Yttrandet kompletteras med en konkretiserad beskrivning av vilka åtgärder som redan
har vidtagits och Hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras komplettera yttrandet inför
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i oktober.
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Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Revisionsgranskningsrapport granskning av hälso- och
sjukvårdsnämnden 2019
 Granskning år 2019 av hälso- och sjukvårdsnämnden
 Yttrande revisionsgranskning av HSN 2019
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Revisionsgranskningsrapport 50/2019 Undersökning om
tystnadskultur
HSN 520-2020

Sammanfattning
Regionens revisorer har i en skrivelse till regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden samt regionala utvecklingsnämnden överlämnat en
granskningsrapport, om en undersökning av tystnadskultur i regionen.
Enkätundersökningen genomfördes i februari 2020 och skickades ut till 1582
anställda, varav omkring hälften har svarat.
Revisionens undersökning visar att många medarbetare i Region Västerbotten är
osäkra på sin meddelarfrihet samt att omkring fyra av tio svarande inte känner till vad
begreppet innebär. Undersökningen visar också att nästan hälften av de svarande
upplever att det finns, eller till viss del finns, en tystnadskultur på deras arbetsplatser.
Revisorerna rekommenderar att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och
regionala utvecklingsnämnden ;
- Vidtar åtgärder för att öka de anställdas kunskaper om meddelarfrihet och
meddelarskydd
- Utred varför en stor andel av de anställda upplever att de inte fullt ut vågar säga vad
de tycker och tänker på grund av rädsla för negativa konsekvenser.
Ett yttrande har upprättats, i vilket hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver hur
förvaltningen avser att gå vidare med frågan.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Undersökning om tystnadskultur
 Yttrande revisonsgranskningsrapport 50/2019 Tystnadskultur HSN 520-2020
 Undersökning om tystnadskultur. Missiv
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Delårsrapport per augusti 2020
HSN 867-2020

Sammanfattning
Delårsrapport per augusti 2020 är Hälso- och sjukvårdsnämndens andra
uppföljningsrapport till regionstyrelsen. I rapporten lämnas en samlad bedömning,
prognos av måluppfyllelse för fem av nämndens 10 mål, ekonomisk analys och
rapportering av viktiga händelser. Till rapporten hörande Bilaga 4 är den första
återrapporteringen utifrån den fastställda internkontrollplanen för nämnden.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Delgiven delårsrapport per augusti 2020 godkänns.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Anna-Lena Danielsson (S) yrkar på följande tillägg "Hälso- och
sjukvårdsnämnden tillskriver regionstyrelsen med uppmaning att införa en ny
uppdaterad enkät och en till dagens användare anpassad metod för genomförandet
av hälsoundersökningar (VHU) genom digitala verktyg,. Avsikten är att stimulera till
ökad medverkan och ökad prevention."
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller Anna-Lena Danielssons (S) förslag vilket
arbetsutskottet godkänner.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Delgiven delårsrapport per augusti 2020 godkänns.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver regionstyrelsen med uppmaning att införa en
ny uppdaterad enkät och en till dagens användare anpassad metod för
genomförandet av hälsoundersökningar (VHU) genom digitala verktyg. Avsikten är att
stimulera till ökad medverkan och ökad prevention.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Delårsrapport per augusti 2020
 uppdaterad version HSN delårsrapport per augusti 2020
 HSN delårsrapport per augusti 2020
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Verksamhetsplan 2021
HSN 866-2020

Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för, leder och samordnar politiskt
specialistvård, regionvård, primär- respektive tandvård i egenregi. Nämndens uppdrag
är att tillgodose västerbottningens behov av hälso- och sjukvård samt tandvård, ge
högspecialiserad vård till befolkningen i norra regionen samt följa och driva
utvecklingen inom forskning, innovation och utbildning. Hälso- och sjukvårdsnämnden
ansvarar även för utvecklingen av kunskaps-, behovs- och produktionsstyrning inom
nämndens ansvarsområde och för att hälso- och sjukvården tas tillvara som en
regional tillväxtfaktor. Inom ramen för nämndens uppdrag finns även ansvar för
funktionshinder och habilitering samt för arbetet med nationella minoritetsgrupper.
Inom nämnden finns förutom ett arbetsutskott, ett utskott för funktionshinder och
samverkan samt ett utskott för primärvård och tandvård.
Verksamhetsplanen utgör en del av Region Västerbottens sammanhållna politiska
styrning. I verksamhetsplanen beskrivs prioriterade områden och indikatorer kopplade
till de av regionfullmäktige beslutade inriktningsmålen. Vidare beskrivs de ekonomiska
förutsättningarna och budget för 2021, vilka baseras på regionfullmäktiges
resultatbudget för år 2021, finansiella mål och ekonomiska ramar per styrelse eller
nämnd.
Nämndens verksamhetsplan ligger till grund för hälso- och sjukvårdsdirektörens
planeringsanvisningar som anger riktlinjer för basenheternas verksamhetsplanering.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Verksamhetsplan för 2021 fastställs.
Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet uppdrar åt Hälso- och sjukvårdsdirektören att genomföra smärre
redaktionella ändringar och rättelser avseende formalia i verksamhetsplanen inför
Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Verksamhetsplan för 2021 fastställs.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan HSN 2021
 Verksamhetsplan och budget 2021 HSN
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Målbild för Hälso- och sjukvården
HSN 875-2020

Sammanfattning
En målbild för Hälso- och sjukvården i region Västerbotten har tagits fram. Målbilden
beskriver en framtida vård där individen själv tar ansvar för sin hälsa och får det stöd
hen behöver från vårdens sida och att vi tillsammans med patienter och andra
vårdgivare skapar god hälsa, vård och omsorg på rätt sätt, på rätt plats och i rätt tid.
Målbilden är i sin essens en beskrivning av ”God och Nära Vård” där vi ser ett antal
perspektivförskjutningar rörande vård, hälsa och omsorg mot ett större fokus på
invånarens behov av och delaktighet i sin vård. Vidare bygger målbilden på sex
definierade fundament; forskning, kunskap/kompetens, partnerskap,
ledarskap/medarbetarskap, hållbarhet och arbetssätt. Målbilden har en logisk koppling
till regionplanen och kommer i det fortsatta arbetet också att kompletteras med den
gemensamma värdegrund som förvaltningarna inom regionen håller på att utarbeta.
(Se bilaga 1)
Målbilden har tagits fram genom processarbete i hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp, med övriga direktörer i regionen och basenheternas
verksamhetschefer.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Målbild för hälso- och sjukvården i Västerbotten fastställs.
Arbetsutskottets beredning
Arbetsutskottet uppdrar åt Hälso- och sjukvårdsdirektören att ändra texten i från "Jag
tar ansvar för min hälsa och har det stöd jag behöver" till "Jag tar ansvar för min hälsa
och får det stöd jag behöver". Ändringen genomförs till hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Anna-Lena Danielsson (S) förslår tillägg till beslutet med ett uppdrag till hälso- och
sjukvårdsdirektören att upprätta och bereda förslag till patientkontakt med
återapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2021.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Anna-Lena Danielssons (S) förslag
om tillägg av uppdrag vilket arbetsutskottet godkänner.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
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Målbild för hälso- och sjukvården i Västerbotten fastställs samt att hälso- och
sjukvårdsdirektören uppdras upprätta och bereda förslag till patientkontakt med
återapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2021.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Målbild för Hälso- och sjukvården
 Presentation Målbild för hälso- och sjukvården Bilaga 1
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Remiss om förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
HSN 432-2020

Sammanfattning
Region Västerbotten har beretts möjlighet att yttra sig över Socialstyrelsens förslag på
ändringar i föreskriften avseende blodverksamhet SOSFS 2009:28.
Ett förslag till yttrande har upprättats.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrandet avges enligt upprättat förslag.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Anna-Lena Danielsson (S) föreslår på följande tillägg i yttrandet, avsnitt 5B3
"Idag tillämpas en försiktighetsprincip som innebär att bi- och homosexuella män
måste avstå all sexuell kontakt med andra män i 12 månader för att kunna ge blod.
Remissen föreslår en sänkning till sex månader för senare övergång till fyra månader
vilket är ett förslag i rätt riktning men i jämförelse råder det för ett heterosexuellt par
ingen karens alls. Lämpligheten hos en potentiell blodgivare bör allmänt baseras på
kunskap om personens risktagande och inte på kön eller sexuell läggning. Många
homosexuella män lever i monogama långvariga förhållande och utsätter sig inte för
några sexuella risker utöver heterosexuella par och bör därför inte generellt ses som
mer risktagande. Oavsett blodgivare så ska givetvis kvalitetssäkring av blodet som
ges och patientsäkerheten kopplad till det sättas i första led. Målet bör dock vara att
karenstiden för homosexuella män slopas och ersätts med en bedömning av
blodgivarens risktagande".
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller Anna-Lena Danielssons (S) yrkande
vilket arbetsutskottet godkänner. Yttrandet kompletteras till hälso- och
sjukvårdsnämnden sammanträde.

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
Yttrandet avges enligt upprättat förslag.
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Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse Remiss om förslag till ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
 Remissvar avseende remiss om ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS
2009:28 om blodverksamhet
 Förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om
blodverksamhet
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Kurser och konferenser
HSN 85-2020

Sammanfattning
Förtroendevalda som utses att delta i kurs/konferens har rätt till ersättning i enlighet
med bestämmelser om arvode till förtroendevalda.
Beslut
Ledamöter i arbetsutskottet, utskottet för primärvård och tandvård samt utskottet för
funktionshinder och samverkan erbjuds möjlighet att delta i Temadag FN
Konventionen respekt för rättigheter. Det webbaserade seminariet hålls den 5 oktober
och är kostnadsfritt.
Kjell Bäckman (V) och Lars Bäckström (C) deltar i digital regionträff om ungas
psykiska ohälsa samt modell för samverkan med civilsamhället den 12 november.
Arrangör Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. Seminariet är
kostnadsfritt och webbaserat.
Beslutsunderlag






Temadag 2020-10-05 FN-konventionen Respekt för rättigheter
§37 Kurser och konferenser(393064) (0)_TMP
§47 Kurser och konferenser(392675) (0)_TMP
Digital regionträff 12 november

Utdragsbestyrkande

16 (16)

