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Justering

Utskott för primärvård och tandvård utser Susanne Dufvenberg (S) att tillsammans
med ordförande Jonas Karlberg (V) justera protokollet. Justeringen sker digitalt den 5
mars.
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Fastställande av föredragningslista
HSN 1-2021

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslutar
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
Beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslutar
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
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Informationer
HSN 2-2021

Sammanfattning
Årsrapport och ekonomisk uppföljning
Harriet Boström, controller, informerar utskottet om resultat för verksamhetsåret 2020
som utifrån årsrapport. Den samlade bedömningen är att verksamheten inom
nämndens område under året präglats av den pågående covid-19 pandemin. Arbetet
inom hälso- och sjukvården har fokuserats på att platta ut smittkurvan av patienter i
behov av vård och förbereda vården för att hantera ett ökat antal covid-19 smittade
intensivvårdspatienter samtidigt ge all den vård som behövs till patienter i behov av
annan sjukhusvård. Vid året slut konstateras att regionen har lyckats väl med att
uppnå det centrala målet och de omställningar som gjorts framförallt genom att fördela
resurser till intensivvård och infektion.
Nämnden meddelade redan under våren regionfullmäktige om att det inte är möjligt att
bedriva verksamheten inom givna budgetramar utan ett underskott var att förvänta.
Pandemin har inneburit stor påverkan på ekonomin med kraftigt minskade intäkter och
ökade kostnader. Statsbidrag kopplat till pandemin har påverkat resultatet för både
intäkter och kostnader.
Hälso-och sjukvårdsnämnden redovisar för året ett underskott mot budget på 208
miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 4,9 procent.
Som en följd av pandemin har vårdtillfällen, operationer, läkarbesök, sjukvårdande
behandlingar liksom tandvårdsbesök minskat markant jämfört med 2019. Andelen
besök som kunnat genomföras inom vårdgarantins tidsgränser har dock bara
påverkats marginellt. Patienter med större medicinskt behov har prioriterats framför
dem med lägre medicinsk prioritering
Produktionen för primär-och sjukhusvård har minskat med 11,7 procent jämfört med
2019 mätt i viktad vårdtjänst. Primärvård har minskat med 21 procent jämfört med
2919 och sjukhusvård har minskat med 9 procent. Även produktionen inom
tandvården har minskat kraftigt och bidrar till en negativ budgetavvikelse orsakat av
minskade intäkter.
Varje år genomförs en undersökning där regionens invånare tillfrågas om sin
upplevelse av sjukvården i länet. Västerbottningarnas förtroende för hälso- och
sjukvården är högst i landet och har ökat med 10 procent jämfört med föregående år.
Ärendet återkommer i § 12.
Vaccination mot covid- 19
Ronny Lestander, regionens vaccinsamordnare, informerar utskottet om aktuellt läge
vad gäller vaccination mot Covid-19. Hittills är 20 000 invånare som tillhör
prioritetsgrupp 1 vaccinerade. Av dessa har ungefär 6000 personer även fått sin andra
dos. Inrapporteringen släpar lite efter, vilket innebär att andelen faktiskt vaccinerade
ofta är något högre än vad som visas i statistik. Region Västerbotten ligger något efter
grannregionerna i andel vaccinerad del av befolkningen, vilket främst beror på
tilldelning av vaccin som baseras på befolkningsdemografi. Grannregionerna har en
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större andel äldre befolkning som tillhör prioritetsgrupp 1 än Västerbotten, vilket
medför att regionen tilldelas färre doser vaccin under innevarande period. Från och
med vecka 10 ändras fördelningsnyckeln och baseras på andelen invånare i regionen
över 60 år, vilket innebär att Västerbotten tilldelningen av vaccindoser ökar jämfört
med tidigare. Framförallt Umeå har en väldigt låg medelålder och mycket vaccin
kommer att levereras under senare fas, i maj -juni, vilket kan komma orsaka problem
med att hinna vaccinera så många samtidigt. För att underlätta för såväl
Hälsocentraler (HC) som befolkning har regionen valt att ordna tillfälliga stora centrala
vaccinationsplatser i Skellefteå och Umeå. Dessa planeras öppna till vecka 11. Som
patient blir det möjlig att själv välja var en vill vaccinera sig, på HC eller annan lokal.
Bokningen på tillfällig lokal kan göras av samtliga HC. Åtgärder har vidtagits för att
undvika att någon vaccindos behöver kasseras och samtliga doser används. Bland
annat har medicinska kylskåp köpts in.
Bokningssystemet är konstruerat för att ingen grupp kan boka tid innan sin tur i
prioritetsordningen. Samtliga HC i länet kommer att erbjuda bokningsbara tider för
vaccination. Bokade tider är mer effektivt och minskar risk för trängsel på HC.
Överväganden görs och dialoger förs om möjligheter till öppethållande på andra tider,
exempelvis helger och kvällar. Det skulle innebära fördelar av att dels erbjuda tider
som passar för individer med svårigheter att komma på dagtid, dels glesa ut andelen
besökare över längre tid på dygnet och minska risk för trängsel. För det senare syftet
har regionen bett om hjälp från bland annat Röda Korset att bistå med entrévärdar.
Uppföljning och utvärdering av vaccinationssamordningen och genomförandet
kommer att ske till utskottet, preliminärt vid utskottets sammanträde i juni.
Uppföljning av primärvård
Lena Grundberg, handläggare och Anna Bergström, enhetschef informerar utskottet
om uppföljning av verksamheten inom primärvården genomförd under
2020. Verksamhetsåret har präglats av den pågående pandemin. Besöken i
primärvården minskade med cirka 20 procent under året vilket motsvarar en
minskning med 180 000 besök jämfört med 2019 och det gäller både läkarbesök och
besök hos övrig hälso- och sjukvårdspersonal. En effekt av coronapandemin är att
preventiva insatser har fått stå tillbaka något till förmån för hälso- och sjukvårdande
insatser.
Måluppfyllelsen varierar stort mellan olika hälsocentraler och det behövs fördjupad
analys om de bakomliggande orsakerna till avvikelserna. Andelen bokade vårdbesök
via telefon sjönk kraftigt när egenavgift infördes vilket påverkade ersättningen till
Hälsocentralerna. Detta har nu åtgärdats och ersättningen fåt vårdbesök via telefon
motsvarar 2021 samma ersättning som ett annat vårdbesök.
Andelen utförda Västerbottens hälsoundersökningar (VHU) var 29 procent 2020 men
det råder stor variation av genomförandet mellan HC som fick välja om att pausa eller
genomföra VHU under pågående pandemin.
Uppföljning visar att kvinnor använder 1177 vårdguidens e -tjänster i mycket högre
grad än män.
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Antibiotikaförskrivning rapporteras och följs upp 2 gånger per år. Västerbotten visar
goda resultat och ligger under rikssnittet.
Kvinnor som regelbundet deltar i screeningprogrammet för gynekologisk
cellprovtagning sänker risken för att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90
procent. Enstaka hälsocentraler gjorde kort paus av cellprovskontroller våren 2020,
övriga hälsocentraler har kallat som vanligt under 2020 trots pandemin. Pandemin har
dock medfört att fler än vanligt avbokat eller uteblivit från sitt besök, vilket kan få
effekter längre fram.
Hembesöket är en viktig insats i syfte att främja en jämlik hälsa och att kunna rikta
insatser för särskilt utsatta familjer och barn. Vissa BVC erbjuder hembesök till så gott
som alla, både nyfödda och vid 8 månader, medan vissa enheter inte alls erbjuder
hembesök eller erbjuder det i låg omfattning. Barnhälsovården är därmed inte fullt ut
jämlik i länet. Under hösten genomfördes en fördjupad uppföljning av BVC uppdraget
hos några utvalda HC som har haft lägre måluppfyllelse för att ta reda på
bakomliggande orsaker. Ofta är orsaken brist på personal under delar av året eller
utebliven registrering av genomförda aktiviteter. Men det kan också orsakas av stora
geografiska avstånd och bristande förståelse för och prioritering av arbetsuppgifterna
inom enheten.
Tandvård i Västerbotten
Anna-Maria Stenlund- Berggren, tandvårdschef informerar utskottet om resultat av
verksamhetsåret 2020 inom tandvården. Påverkan av Corona-pandemin är påtaglig
för tandvården i Västerbotten. Tandvårdens resultat för 2020 slutar på ett negativt
resultat med en avvikelse på närmare 49 miljoner kronor, vilket är en fördubbling mot
2019.
Orsakerna till det negativa underskottet är uteblivna intäkter orsakat av färre patienter,
resursbrist med anledning av överskott av kostnad för personal samt för låg ersättning
för tandvård till gruppen barn i åldern 20-23 år.
När det gäller specialisttandvården så har tillgängligheten blivit bättre under året efter
att ha haft en nedåtgående trend. Positiv bidragande orsak är de nya ST-tjänsterna
som tillsattes under året.
Vad gäller tillgängligheten till allmäntandvård är den mycket hög vad gäller barn,
tillgängligheten ligger på över 98 procent. För vuxna ligger den på 54 procent
tillgänglighet.
Variationerna är stora inom länet av förekomsten av karies hos barn. Vilket innebär
att tandvården inte är jämlik i Västerbotten. Ett arbete har påbörjats med att identifiera
framgångsfaktorer och utarbeta plan för ett förebyggande arbete.
Ett arbete har inletts och som innebär, en ny organisationsstruktur med stödteam och
en kommunikationsstrategi för folktandvården har upprättats. Utgångspunkten för
verksamhetsplanerna är Hälso- och sjukvårdens nya målbild med fokus på
tillsammans och med patienten i fokus som ska bryts ner till verksamhetsnivå.
Folktandvårdens målområden 2020-2025 är ”Tillsammans arbetar vi för att förverkliga
följande”
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Folktandvården attraherar nuvarande och nya medarbetare
Folktandvården är tillgänglig, främjar hälsa och erbjuder jämlik vård
Folktandvården utvecklar stabilt teamarbete Allmäntandvården och
Specialisttandvården = Folktandvården

Närsjukvårdsområdeschefernas information
Peter Berggren, närsjukvårdsområdeschef södra Lappland, informerar om
verksamhetens resultat 2020 samt pågående aktiviteter.
Södra Lappland visar en negativ avvikelse från budget för 2020 med 25 miljoner
kronor som främst orsakas av höga kostnader för inhyrd personal. Underskottet har
dock minskat jämfört med föregående år och hårt arbete har genomförts för att
reducera kostnader. Om hyrpersonal inte hade behövts hade budgeten varit i balans.
Under 2020 sparades 10 miljoner kronor. Personalkostnader sänktes med 8 miljoner
kronor under 2020 jämfört mot 2019. Många nya läkemedel är dyra och det påverkar
resultatet och kostnaderna. Storuman- Tärnaby har vänt ett kraftigt negativt resultat
2019 till ett överskott och även Malå har förbättrat resultatet under 2020.
En internrevision av verksamheten i närsjukvårdsområdet har genomförts
”Patienternas väg genom primärvården”. Syftet var att se över interna arbetssätt,
processer och flöden med förhoppning om samordning och standardisering.
Revisionen visar på mycket komplex bild och med hög variation av arbetssätt och
processer. Hittills har 7 enheter reviderats. Rapport med åtgärdsförslag har
upprättats. Variationerna är stora vad gäller arbetssätt mellan olika HC varför det blir
svårt att skapa gemensamma processer. Det är för mycket i uppföljningen av
produktionen i primärvården som saknas och som måste göras manuellt och de
saknas systemstöd. Primärvården behöver mer systemstöd för en bättre uppföljning
för effektivare styrning av verksamheten.
En digital jourlinje på kvällstid har införts vilket innebär en kostnadsbesparing på ca 10
miljoner kronor. Inför införandet fanns oro från medarbetare men jouren har fungerat
bra. Ungefär 9 - 13 samtal per månad går till digitaljour efter klockan 21.00 på kvällen,
vilket visar på väldigt låg efterfrågan nattetid. Däremot har inte uppgifter jämförts med
uppgifter om antal vårdtransporter i ambulans nattetid då dessa siffror inte är
tillgängliga än. Läkare upplever den digitala jourlinjen som väl fungerande.
Sköterskorna är också positiva. De fackliga avtalen kan behöva ses över då de inte är
anpassade för ett digitaliserat arbetssätt.
Pandemipåverkan har varit och är slitsam. Hela sjukhuset i Lycksele är för närvarande
hårt belastade.
Camilla Andersson, närsjukvårdsområdeschef Skellefteå, informerar utskottet om
resultat av verksamheten 2020. Resultatet för Skellefteå närsjukvårdsområde visar en
negativ budgetavvikelse med 13 procent mot budget, vilket är en förbättring mot
föregående år men inte bra. Kostnadsutvecklingen ligger på 2,9 procent. Inom
primärvården är resultatet en negativ avvikelse med 42,9 miljoner kronor.
Primärvård nord avviker negativt med 28 miljoner vilket till stor del orsakas av
Moröbackes tidigare genererade underskott. Kostnader för hyrläkare i norra
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sjukvårdsområdet uppgår till 55 miljoner kronor 2020. Åtgärdsplan för underskottet
som orsakades 2019 finns och målen i planen uppnås till 71 procent.
Pandemin har påverkat verksamheten under hela 2020. Många patienter väljer bort
eller uteblir från besök.
Närsjukvårdsområde Skellefteå arbetar för att skapa en stadighet i den nya ny
organisationen, att arbeta utifrån Jämtlandsmodellen vad gäller hyrläkare, genomför
en översyn av primärvårdsjouren som för närvarande är pausad på grund av
pågående pandemi med covid-19. Ett mobilt primärvårdsteam i samverkan med
Skellefteå kommun är under utveckling och presenteras gärna för utskottet längre
fram i vår.
Jennie Lilling Ståhl, närsjukvårdsområdeschef Umeå med krans, informerar utskottet
om resultat från verksamhetsåret 2020. Närsjukvårdsområde Umeå visare en negativ
budgetavvikelse för 2020 med 3.5 procent, vilket motsvarar 52 miljoner kronor, och
med en kostnadsutveckling på 6,6 procent. Underskottet orsakas främst av kostnader
för personal och uteblivna intäkter under perioden i hög grad orsakade av pågående
pandemi.
Hälsocentralerna i Bjurholm, Vännäs, Vindeln har stora problem med kostnader för
hyrläkare vilket kommer fortsätta 2021. Det finns svårigheter att rekrytera personal till
kranskommunerna och prognosen visar inte att det blir lättare.
Hälsocentralen i Nordmaling har bara haft hyrläkare under november och två veckor i
december, lite osäkert kring behovet under 2021.
Holmsund har utökat sin läkarbudget och planerar för att anställa en till läkare nästa år
och kommer därmed inte behöva ta in hyrläkare.
Inom Primärvården har besöken minskat med ca -18,4%, vilket motsvarar en
minskning med 66 438 besök. Produktionen har minskat inom samtliga hälsocentraler
förutom inom Mödra-och barnhälsovården.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslutar
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag







Hälsovalet årsrapport 2020 + uppföljning barnhälsovård
Verksamhetsplan Folktandvården 2021 inkl nya mätetal
PP UPT 210226 2020-12UM krans
UPT_210226
Ekonomi OLG 2020-03-02
UPT 210226PB
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Årsplanering

Sammanfattning
Aktivitetsplan 2021 har beretts av presidiet utifrån den diskussion som fördes i
utskottet vid sammanträdet i januari. Planeringen har kompletterats med struktur för
återkommande dialog med beställarenheten, förslag till avgränsning, uppföljning och
återrapportering vad gäller utskottets arbete med särskilt uppdrag under 2021 samt
upprättande av frågeställningar att följa upp vid studiebesök.
Förslag till beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslutar
Årsplanering för utskottets arbete 2021 fastställs.
Informationen är delgiven.
Beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslut
Informationen är delgiven. Årsplanering för utskottets arbete 2021 fortsätter utifrån
förd diskussion.
Beslutsunderlag
 uppföljning 20 o fokus UPT 2021 edited
 Vaccinationsuppdrag
 ÅRSHJUL
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Månadsrapport 2021
HSN 3-2021

Sammanfattning
Utskottet för primärvård och tandvård ska följa upp verksamheten inom ramen för
uppdraget. En del av uppföljningen är att ta del av återkommande ekonomiska
månadsrapporter och de hel- och delårsrapporter som upprättas för Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Årsrapport för 2020 har sammanställts och presenteras för
utskottet med fokus på primär och tandvårdsområdet.
Förslag till beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslutar
Informationen är delgiven.
Beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Årsrapport 2020 UPT 2021-02-26
 Årsrapport 2020 UPT 2021-02-26 uppdaterad

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 1047122

11 (13)

Protokoll

Utskott för primärvård och tandvård

§ 13

Sammanträdesdatum
2021-02-26

Kurser och konferenser
HSN 4-2021

Sammanfattning
Förtroendevalda som utses att delta i kurs eller konferens har rätt till ersättning i
enlighet med bestämmelser om arvode till förtroendevalda.
Återrapportering från tidigare kurser/konferenser/aktiviteter
18 januari: Psykisk hälsa - presentation av utredning, Susanne Dufvenberg och Jonas
Karlberg.
Anmälda kurser/konferenser
26 mars. Arrangör: Länsstyrelsen i Västerbotten. Så gör vi nu! Samverkanskonferens
om lokalt och regionalt folkhälsoarbete i Västerbotten
Förslag till beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslutar
Utskottet har tagit del av återrapportering.
Utskottet föreslår till arbetsutskottet att samtliga ledamöter bereds möjlighet att delta
vid seminariet.
Beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslut
Utskottet har tagit del av återrapportering av deltagande vid
- temadag anhörigskap,
- seminarium om rapport kring God och nära vård med fokus på psykisk hälsa
- träff med Distriktsläkarföreningen
Utskottet föreslår till arbetsutskottet att samtliga utskottsledamöter bereds möjlighet att
delta vid seminariet:
"Så gör vi nu! Samverkanskonferens om lokalt och regionalt folkhälsoarbete i
Västerbotten". Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten. Datum: den 26 mars.
Seminariet är kostnadsfritt.
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Handlingar för kännedom

Beslut
Utskottet för primärvård och tandvård beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Uppföljning psykisk hälsa primärvård 2020
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IDENTIFIKATIONS-ID:

JONAS KARLBERG
ordförande
2021-03-05 16:58:10 +01:00
Svensk e-legitimation
_052eb82ff65e16cbb97c65f9a6239d2f06

NAMN:
TITEL:
DATUM & TID:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:

SUSANNE DUFVENBERG
2:e vice ordförande
2021-03-05 18:05:34 +01:00
Svensk e-legitimation
_0939bdfe746016b20dbb7f61c5cf8a94b6
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