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Utskott för primärvård och
tandvård

Plats och tid

Regionens hus, Styrelserummet kl. 10:00-17:00

Protokollet omfattar

§§25-27

Beslutande ledamöter

Margaretha Löfgren (V) (ordförande)
Jens Wennberg (L) (vice ordförande)
Susanne Dufvenberg (S) (2:e vice ordförande)
Katarina Jonsson (S)
Ewa-May Karlsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Maria Sterner (Sekreterare)
Camilla Andersson (Områdeschef) §27
Anna-Maria Stenlund Berggren (Områdeschef) §27
Isabell Zemrén (Områdeschef) §27
Christer Wilhelmsson (Områdeschef) §27
Lena Grundberg (Handläggare) §27
Marine Sturesson (Handläggare) §27
Sara Bäckström (Folkhälsoplanerare) §27
Maria Isaksson (Barnmorska) §27
Sara Höglund (Barnmorska) §27
Gunilla Reinklou (Byggprojektledare) §27
Barbro Hampusson (Kliniksamordnare) §27
Sofia Jonsson (Enhetschef) §27

Justeringens plats och tid

Genom digital justering , 2022-08-30

Sekreterare

Maria Sterner

Ordförande

Margareta U Löfgren (V)

Justerande

Jens Wennberg (L)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Justering

Förslag till beslut
Jens Wennberg (L) justerar protokollet tillsammans med ordförande Margareta
Löfgren (V). Justering görs genom digital signering den 30 augusti.
Beslut
Jens Wennberg (L) justerar protokollet tillsammans med ordförande Margareta
Löfgren (V). Justering görs genom digital signering den 30 augusti.
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§ 26

Sammanträdesdatum
2022-08-23

Fastställande av föredragningslista 2022
HSN 57-2022

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
Beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 46824SE

4 (7)

Protokoll

Utskott för primärvård och tandvård

§ 27

Sammanträdesdatum
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Informationer 2022
HSN 58-2022

Sammanfattning
Beställarenheten
Lena Grundberg och Marine Sturesson, handläggare, informerar utskottet om förslag
till





primärvårdsbeställning 2023
hantering av gällande utbudsbegränsningar
förändring i tilläggsuppdrag
tandvårdsbidraget

En del ändringar är anpassningar till ny lagstiftning. Vidare har kravet på att samtliga
HC ska arbeta med HLT teams- vilket i våras fanns som ett förslag utgått. Detta då det
är oklart hur förslaget ska finansieras. Istället införs uppföljning av arbetet kring HLTteam för att ta reda på förekomst och spridning i länet av metoden. Utskottet eniga i
sin diskussion om att de önskar införa kravet om HLT-team vid varje Hälsocentral i
kommande förslag till beställning.
Regiondirektören fått i uppdrag att föreslå ny hantering gällande utbudsbegränsningar
i primärvården inför kommande år. Den nya hanteringen ska ingå i förslaget till
beställning primärvård 2023 och nuvarande förslag innebär att beslut om
utbudsbegränsningar flyttas från styrelsen till vårdgivaren före en mindre utdragen
beslutsprocess. Många gånger är beslut tidskritiska.
Områdeschefernas information
Primärvård
Christer Wilhelmsson, Isabell Zemrén och Camilla Andersson, samtliga
områdeschefer informerar utskottet om utfallet inom primärvården under
sommarperioden. Sammantaget har perioden varit mycket ansträng på flera håll i
länet men de allra flesta har fått ut sin sommarsemester. Samverkan mellan
Hälsocentraler med tillfälliga utbudsbegränsningar med helt eller delvis stängning av
verksamheten har under vissa veckor varit nödvändig för att klara av
bemanningen. Under senare delen av sommaren har covid-19 påverkat
verksamheterna ytterligare med hög frånvaro i arbetsgrupperna på grund av smitta.
En stor utvärdering av sommarperioden genomförs och sammanställs till rapport.
Förändringen att flytta under ett par veckor flytta Primärvårdsjouren (PVJ) till akuten
på vardagskvällar kommer särskilt att utvärderas. Information om resultatet av
utvärderingen återkopplas till utskottet.
Tandvård
Anna-Maria Stenlund Berggren, områdeschef, informerar utskottet om
sommarsituationen inom folktandvården som är motsatsen till primärvårdens situation.
Detta då flera tandläkare gärna arbetar i juli och hellre är lediga september,
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semesterperioden sprids då ut på en längre period. Tandvården har också påverkats
av smittspridningen av covid -19 som inneburit en ökad korttidsfrånvaro.
Inför hösten finns stora utmaningar med ytterligare försämringar för barn och unga. I
dagsläget saknas 45 tandläkare och nästan 30 tandsköterskor och tandhygienister i
länet. Skellefteå är hårdas drabbat med en oroande utveckling.
Situationen i tandvården påverkar länets invånare som är upprörda av att de (vuxna)
inte kallas till folktandvården. Översyn av utbildningsuppdraget pågår för att arbetat på
ett nytt sätt med större spridning av studenter vid VFU över länet. En förändring kan
dock bli aktuell först 2025.
Cervixscreening i Västerbotten
Maria Isaksson och Sara Höglund, barnmorskor vid Kansliet för gynekologisk
cellprovskontroll, informerar utskottet om Cervixcancerscreening programmet som
genomförs inom primärvården av barnmorskor vid hälsocentralerna.
Screeningprogrammet har funnits sedan slutet av 1960-talet och reviderats ett par
gånger. Screening programmet bidrar till att upptäcka cancer i tidigt skede och
reducera sjukdom med dödlig utgång. From juli 2022, gäller nya rekommendationer
från Socialstyrelsen vilka Region Västerbotten följer. Förändringen innebär bland
annat längre intervallperioder och möjlighet till självtestning för den som önskar
detta. Barnmorskor i Västerbotten har en hårt ansträngd arbetssituation och det finns
anledning att se över arbetssätt och metod kring delar av administrationen kring
Cervixscreeningprogrammet i syfte att använda rätt kompetens till rätt uppgift.
HBTQ diplomering inom Region Västerbotten
Sara Bäckström, folkhälsoplanerare, informerar utskottet om region Västerbottens
utbildning för HBTQ diplomering. Utbildningen och diplomering syftar till att påbörja ett
långsiktigt förändringsarbete mot ett mer inkluderande förhållningssätt i arbetsgrupper.
Unga HBTQ personer mår sämre än andra unga. Likaså har äldre HBTQ personer
högre suicidrisk och mår sämre än andra. I utbildningen används och beskrivs
terminologi, historik, lagstiftning kring diskrimineringsgrunder och deltagarna får öva
på att ha ett normkritiskt förhållningssätt och att aktivt tillämpa sina kunskaper genom
att träna på att bryta och motverka diskriminerande och icke inkluderande situationer.
Utskottets uppdrag
Innevarande mandatperiod har utskottet uppdrag reviderats vid tre tillfällen och inför
ny mandatperiod har förslag till förändring framlagts av nämndens organisation
beredande organ, vilket regionfullmäktige tagit del (RS 10:5-2022). Utskottet
diskuterar nuvarande uppdrag avseende vad som fungerat bra och vad som kan
förtydligas och utvecklas i ett kommande uppdrag. Framförallt behöver formerna för
återrapportering till nämnden förtydligas och den kunskapas om utskottet har inhämtat
konkretiseras till uppdrag och kommuniceras bredare. Utskottet framhåller också
vikten av regelbunden information om aktuellt och pågående arbete vid nämndens
sammanträden.
Studiebesök byggnad 28 vid Norrlands universitetssjukhus
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Utskott för primärvård och tandvård genomför ett studiebesök vid den nya
psykiatribyggnaden (By 28) som kommer att invigas fredag 26 augusti. Barbro
Hampusson, kliniksamordnare psykiatriska kliniken och Gunilla Reinklou,
projektledare fastighet håller i visningen och lämnar information enligt följande;
Den nya psykiatribyggnaden är på 33 000 m2 och kommer att inrymma lokaler för all
psykiatrisk verksamhet. Utlokaliserade verksamheter som barnpsykiatrisk verksamhet,
Vågen (självskadebeteende) och Freja (behandling av ätstörningar) kommer att flytta
in i byggnaden. Inflyttning av verksamheterna från gamla psykiatrihuset och de
utlokaliserade verksamheterna kommer att ske i etapper och beräknas vara klar i
december2022/januari 2023. Umeå Universitet kommer också att ha viss verksamhet i
huset med lokaler för forskning och utveckling.
Den nya byggnadens placering gör att det, vid behov, är nära till akutsjukvården.
Stor vikt har lagts på att få både inom- och utomhusmiljön att vara så läkande som
möjligt, exempelvis är ljuset från lamporna i taket anpassat efter dygnet, både i färg
och styrka, så det ska vara lättare att få tillbaka/ vara gynnsamt för dygnsrytmen. Stor
kraft har lagts vid tillskapande av de fyra utegårdarna och regionen har upphandlat ny
konst enligt 1 %-regeln till byggnaden. Psykiatrihuset är byggnadstekniskt och
energimässigt mycket väl planerat. Ett geoenergilager med borrhål har byggts som
försörjer huset med både värme och kyla, och på taket har solfångare för varmvatten
och solceller för elproduktion installerats.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
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