Regionstyrelsens beställning av tilläggsuppdrag och övrig
Primärvård 2023
Inom primärvården finns verksamheter och uppdrag som inte ingår i basuppdraget för Hälsoval
Västerbotten. Dessa verksamheter och uppdrag finansieras inom Primärvårdens anslagsram för
Regionstyrelsen och uppdraget för dess utförande ges Hälso- och sjukvårdsnämnden. Om inte annat
anges är målgrupp för uppdragen länets befolkning, oberoende av vilken hälsocentral den enskilde är
listad vid. Uppdragen ska redovisas separat från Hälsovalets basuppdrag, såväl ekonomiskt resultat
som i produktionsmässig statistik.
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Slutenvårdsplatser på sjukstugorna i Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Malå, Sorsele,
Storuman och Tärnaby
Uppdrag
Region Västerbotten bedriver sjukstugor på sju orter. Samverkansavtal med respektive kommun
omfattar bland annat samarbete kring regionens vårdplatser för slutenvård och kommunens
korttidsboende.
Ett syfte är att undvika onödiga sjukhusvistelser, och att se till att vårdprocessen för den enskilde
utifrån lokala förutsättningar blir optimal. Såväl medicinska som sociala insatser ska samordnas.
Samverkan ska ske strukturerat och utgå från patientens och individens behov.
Uppdraget avser
Vilhelmina sjukstuga, 8 vårdplatser, 3 korttidsplatser
Åsele sjukstuga, 4 vårdplatser, 4 korttidsplatser
Dorotea sjukstuga, 4 vårdplatser, 4 korttidsplatser
Malå sjukstuga, 4 vårdplatser, 4 korttidsplatser
Sorsele sjukstuga, 4 vårdplatser
Storuman sjukstuga, 8 vårdplatser, 8 korttidsplatser
Tärnaby sjukstuga, 2 vårdplatser
Totalt 34 platser
Ersättning
Vilhelmina sjukstuga
Åsele sjukstuga
Dorotea sjukstuga
Malå sjukstuga
Sorsele sjukstuga
Storuman sjukstuga
Tärnaby sjukstuga
Totalt

11 784 tkr
7 716 tkr
7 716 tkr
7 716 tkr
7 716 tkr
11 784 tkr
5 188 tkr

59 620 tkr

Uppföljning
Rapportering

Årsrapport

Beläggning av vårdplatser per sjukstuga

X

Andel återinskrivning i slutenvård inom 30 dagar per
sjukstuga

X

Beskrivning av säkrad utskrivningsprocess
(SIP/utskrivningsklar)

X
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Kompetenscentrum för Mödra- och Barnhälsovård
Uppdrag
Kompetenscentrum för Mödra- och Barnhälsovård ska främja en jämlik barn- och mödrahälsovård i
länet. Detta ska ske genom metodutveckling, introduktion, fortbildning, stöd, rådgivning,
utarbetande av riktlinjer och kravspecifikationer, uppföljning och kvalitetssäkring av den vård som
bedrivs på Hälsocentralerna eller på Familjecentral.
Kompetenscentrum för Mödra- och barnhälsovård ska:









Samordna och vara ett stöd gentemot länets samtliga Hälsocentralers BVC respektive MVC
Bevaka, utarbeta och uppdatera medicinska riktlinjer och vårdrutiner inom BVC respektive
MVC
Bidra till förändrade arbetssätt anpassade till förändringar i samhällsutvecklingen för att
möta aktuella och framtida uppgifter inom folkhälsoområdet.
Samverka med primärvården, den specialiserade vården, beställarfunktionen för Hälsoval,
kommunernas elevhälsa, socialtjänst och barnomsorg, samt andra aktörer
Klinisk verksamhet med psykologiskt stöd till blivande föräldrar under graviditet och föräldrar
till barn, och barn, i åldern 0 - 5 år
Klinisk verksamhet med dietist för barn 0 - 5 år
Ansvara för ett utvecklat och anpassat kallelsekansli för tillämpning av nationella riktlinjer för
Cervixcancerprevention
Ansvara för verksamheten Kulturdoula Västerbotten

Uppdraget avser
Kompetenscentrum Mödrabarnhälsovård
Ersättning
Kompetenscentrum Mödra- och Barnhälsovård,
inkl. Cervixcancerprevention, kallelsekansli

16 020 tkr

Ersättning för verksamheten Kulturdoula Västerbotten

620 tkr

Uppföljning
Rapportering
Verksamhetsrapport för Kompetenscentrum inklusive
Mödrahälsovård och Barnhälsovård i samtliga länets
Hälsocentraler, samt Familjecentraler

Årsrapport
X

Verksamhetsrapport för Kulturdoula Västerbotten
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Samordnare för Familjecentral
Uppdrag
Familjecentral är en verksamhetsform där mödra- och barnavårdscentralen är samlokaliserad med
och drivs i samverkan med kommunens öppna förskola samt socialtjänstens förebyggande
verksamhet för barn och föräldrar. Om kommunen avvecklar sin del av samverkande verksamhet, har
Hälso- och sjukvårdsnämnden möjlighet att omdisponera medel till ny eller annan Familjecentral.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i september 2020 att omdisponera medel från Vilhelmina
familjecentral för att starta en familjecentral i Vindeln (dnr HSN 512-2020).
Målgruppen för Familjecentralen är barn 0 - 6 år och deras föräldrar. Verksamhetsformen syftar till
att samla båda huvudmännens kompetens för att främja en god hälsa hos barn och föräldrar med
risk för ohälsa. Arbetssättet ska vara hälsofrämjande, förebyggande och stödjande så att varje barns
och föräldrars individuella resurser stärks. Kompetenscentrum för Mödra- och Barnhälsovård följer
upp och rapporterar verksamhetsinnehållet.
Familjecentral drivs vid 14 hälsocentraler och gemensamt med 7 kommuner. Samordningsresurs och
lokalhyra ersätts.
Regionfullmäktige har inför 2022 avsatt ytterligare 1 miljon kronor för familjecentraler. Hälso- och
sjukvårdsnämnden ansvarar för att återkoppla till regionstyrelsen kring planen för utökning av
familjecentraler. I avvaktan på erforderliga beslut hanterar Beställarenheten tillskottet.
Uppdraget avser
Stenbergska Familjecentral
Anderstorp Familjecentral
Backen Familjecentral
Ersboda Familjecentral
Tegs Familjecentral
Nordmaling Familjecentral
Vännäs Familjecentral
Hörnefors Familjecentral
Holmsund Familjecentral
Robertsfors Familjecentral
Byske Familjecentral
Vindelns Familjecentral
Ursviken Familjecentral
Ålidhem Familjecentral
Lokalkostnad Ålidhems Familjecentral
Budgettillskott för nya Familjecentraler som planeras
Totalt

Ersättning
382 tkr
478 tkr
478 tkr
478 tkr
478 tkr
287 tkr
382 tkr
287 tkr
382 tkr
287 tkr
287 tkr
287 tkr
382 tkr
765 tkr
1500 tkr
1000 tkr
8 140 tkr

Uppföljning
Rapportering
Verksamhetsrapport

Årsrapport
X
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Inkontinenssamordnare
Uppdrag







Inkontinenssamordnare ska verka för en samordnad och jämlik inkontinensvård i
Västerbotten
Bevaka och bidra till utveckling inom kunskapsområdet inkontinens, samt utarbeta riktlinjer
Genomföra utbildningsinsatser
Vara stöd till personal med behov av handledning och produktval
Delta i upphandling, kunskapsspridning om sortiment, samt uppföljning av avtal
Följa upp ekonomiutfallet av inkontinensvården och påtala kostnadsdrivande eller
ansvarsmässiga avvikelser.

Uppdraget avser
Inkontinenssamordnare
Ersättning
340 tkr
Uppföljning
Rapportering
Genomförda utbildningar och närvaro av Hälsocentraler

Årsrapport
X
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Förstärkt primärvård för vuxna personer med medfödda och tidigt förvärvade
funktionsnedsättningar (PRIMO)
Uppdrag
För att säkerställa en tillgänglig och fungerande primärvård för personer med medfödda och tidigt
förvärvade funktionsnedsättningar krävs en positiv särbehandling. Det innebär att ett anpassat
arbetssätt och särskild kompetens avseende målgruppen och dess behov behöver byggas upp inom
primärvården.
Verksamhet bedrivs på:
 Primo Umeå Ersboda
 Primo Skellefteå Anderstorp
 Primo Södra Lappland Stenbergska
 Team Tre Älvar- Vindeln, Vännäs, Bjurholm
Målgruppen ska erbjudas en god hälso- och sjukvård genom att:
 Erbjuda regelbunden läkarundersökning med uppföljning samt läkemedelsgenomgång
 Erbjuda insatser av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut med fokus på
funktionsnedsättningen och dess konsekvenser
 Ansvara för och erbjuda regelbunden uppföljning utifrån individuella behov och/eller utifrån
vårdriktlinjer
 Samverka med habilitering, specialistsjukvård samt den kommunala hälso- och sjukvården.
Verksamheten är planerad hälso-och sjukvård med proaktiva insatser. Verksamheten ska
ha ett anpassat arbetssätt och fördjupad kunskap om målgruppens särskilda vårdbehov.
Utvecklingen av verksamheten sker länsövergripande och verksamheterna ska ha ett kontinuerligt
samarbete. Verksamheten ska stödja länets hälsocentraler med konsultationer.
Uppdraget avser
Förstärkt PV vuxna med funktionsnedsättningar Team 3-älvar
Förstärkt PV vuxna med funktionsnedsättningar Team Ersboda
Förstärkt PV vuxna med funktionsnedsättningar Anderstorp
Förstärkt PV vuxna med funktionsnedsättningar Stenbergska
Ersättning
Team 3-älvar
Team Ersboda
Team Anderstorp
Team Stenbergska

800 tkr
2 290 tkr
1 650 tkr
1 090 tkr

Uppföljning
Rapportering
Verksamhetsrapport med redovisning av aktiviteter, insatser
och kvalitetsindikatorer

Årsrapport
X
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Ungdomsmottagning
Uppdrag
Målet med Ungdomsmottagning är att ungdomar i Västerbotten får likvärdiga och jämställda insatser
för att uppnå en god hälsa.
Ungdomsmottagning ska






arbeta på ungdomens uppdrag i hela sitt sammanhang på ett hälsofrämjande sätt
bedrivas i samverkan med kommunerna för att tidigt identifiera ungdomar med risk för
ohälsa eller annan problematik
bedrivas i länet som ett förstalinjeuppdrag om psykisk hälsa
främja ungdomars sexuella, psykosociala, psykiska och fysiska hälsa
utformas på ett likartat sätt i hela länet

Ungdomsmottagningen har under de senaste åren enligt tilläggsuppdragets anvisning arbetat för en
ökad tillgänglighet via digital teknik. Arbetet har lett fram till en digital ungdomsmottagning som stöd
av modern teknik kan erbjuda jämlikt utbud av tjänster i hela länet. Det är viktigt att nå alla
ungdomar i länet med särskilt fokus på de som bor i glesbygden, de som har en annan kulturell
bakgrund eller som föredrar att ha en digital kontakt i stället för kontakt på plats.

Uppdraget avser
Umeå ungdomsmottagning
Skellefteå ungdomsmottagning
Lycksele ungdomsmottagning
Digital ungdomsmottagning och
stöd till deltidmottagning vid hälsocentral

Ersättning
11 330 tkr
4 520 tkr
1 060 tkr

1 950 tkr

Uppföljning
Rapportering
Verksamhetsrapport med redovisning av länets aktiviteter,
vårdvolymer och kvalitetsindikatorer

Årsrapport
X
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Centrum mot våld, Umeå
Uppdrag
Region Västerbotten samverkar med myndigheter och Umeå kommun i Centrum mot våld.
Verksamheterna Barnahus och Kompetenscentrum verkar för hela länet. I mottagning för
våldsutsatta, omfattas patienter från Umeå kommun. Syftet med verksamheten är att synliggöra och
motverka våld i nära relation.
Regionens primärvårdsuppdrag är:
 att inom mottagning för våldsutsatta erbjuda personer utsatta för våld i nära relation
rådgivning och behandlingsinsatser. Erbjuda stöd till barn till våldsutsatta.
 att vara ett kunskapscentrum, öka kunskapen samt att ge stöd till personal inom hela länet
 att delta i samordning och planering av verksamheten

Uppdraget avser
Centrum mot våld.
Ersättning
Centrum mot våld

2 120 tkr

Uppföljning
Rapportering
Verksamhetsrapport med redovisning av aktiviteter, insatser
och kvalitetsindikatorer

Årsrapport
X
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Alkohol- och drogmottagning
Uppdrag
Bedriva en mottagning i samverkan med Umeå, Nordmalings och Bjurholms Kommun avseende
problematik kring alkohol, droger och/eller spel om pengar. Verksamheten omfattar deltagande
kommuners folkbokförda.
Målgruppen för Alkohol- och drogmottagningen är vuxna med problem relaterade till alkohol, droger
och/eller spel om pengar, eller anhöriga till personer i riskzonen som har behov av råd och stöd.
Alkohol och drogmottagningen erbjuder:
 Rådgivning och konsultation
 Samordning av huvudmännens insatser
 Bedömning och korttidsinsatser
 Information och utåtriktad verksamhet mot myndigheter, arbetsgivare, verksamheter inom
kommun och region Västerbotten

Uppdraget avser
Alkohol- och drogmottagning

Ersättning
Alkohol och drogmottagning Umeå

2 280 tkr

Uppföljning
Rapportering
Verksamhetsrapport med redovisning av aktiviteter, insatser
och kvalitetsindikatorer

Årsrapport
X
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Ljusbehandling
Uppdrag

Ljusbehandling av patienter som Hud/STD-kliniken bedömt och därefter överlämnat för vårdinsats.
Ljusbehandlingsboxar är installerade på Hälsocentraler i Åsele, Storuman, Sorsele, Norsjö, och
Robertsfors.

Uppdraget avser
Åsele sjukstuga
Storuman sjukstuga
Sorsele sjukstuga
Norsjö Hälsocentral
Robertsfors Hälsocentral

Totalt

Ersättning
42 tkr
42 tkr
42 tkr
42 tkr
42 tkr
210 tkr

Uppföljning
Rapportering
Antal behandlingar

Årsrapport
X
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Mobilt hembesöksteam Primär
Uppdrag

Uppdraget är att göra brådskande primärvårdsbedömningar på sjuksköterskenivå av sköra patienter,
som har svårt att ta sig till hälsocentralen. Patienterna ska erbjudas en god, säker och trygg vård i
hemmiljö vilket i sin tur minskar besök på akutmottagningar och inskrivning i slutenvård och kan
möjliggöra tidigare hemgång från sjukhusvård.
Uppdraget omfattar Umeå och Skellefteå kommun.

Uppdraget avser

Hembesöksteam som utgår från:
 Tegs Hälsocentral
 Anderstorps Hälsocentral

Ersättning
2 410 tkr
1 200 tkr

Uppföljning
Rapportering
Verksamhetsrapport per hembesöksteam med redovisning
av insatser, uppdragsgivare till insatserna, samt eventuella
kvalitetsindikatorer

Årsrapport
X
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Samhällsrum och annan digital service
Uppdrag

I de mest glest befolkade delarna av länet utgör samhällsrum och annan digital service en viktig
förutsättning i arbetat för nära vård. Vid samhällsrummen finns möjlighet att för individer att själva
koppla upp sig mot vårdpersonal och konsultera med hjälp av digitala verktyg. Det pågår arbete för
att kartlägga och utveckla samhällsrummen samt hur lösningar direkt med patienten via dator eller
mobil kan användas. Behoven och lösningarna kan se olika ut i de glest befolkade områdena. Utifrån
det arbete som pågår avsätts en gemensam pott för Södra Lappland. Fördelning av dessa medel görs
av verksamhetsledningen för Södra Lapplands närsjukvårdområde. Uppdraget är att skapa en mer
jämlik vård i mest glest befolkade delarna av länet.

Uppdraget avser

Ersättning

Totalt

1810 tkr

Utveckling av samhällsrum och annan digital service
inom glest befolkade delar i Södra Lappland

Uppföljning
Rapportering
Verksamhetsrapport per Samhällsrum med redovisning av
insatser och eventuella kvalitetsindikatorer.

Årsrapport
X
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KUM – Klinisk undervisningsmottagning
Uppdrag
Utvecklingen av hälso- och sjukvården tyder på att allt större andel av vården kommer att vara
förlagd inom primärvård. Behovet av utbildningsplatser och omfattningen av verksamhetsförlagd
utbildning inom primärvården ökar därför. För att främja god lärmiljö i primärvård har Kliniska
undervisningsmottagningar inrättats i Region Västerbotten. Det innebär att studenter vid
vårdutbildningar vid universitetet utplaceras och tar del av interprofessionellt lärande vid Backens,
Storumans och Anderstorps hälsocentraler.
Uppdraget avser
Klinisk undervisningsmottagning vid:
Backens hälsocentral
Storumans hälsocentral
Anderstorp hälsocentral
Totalt

Ersättning
1630 tkr
1630 tkr
1630 tkr
4 890 tkr

Uppföljning
Rapportering
Verksamhetsrapport per Klinisk undervisningsmottagning
med redovisning av insatser och eventuella
kvalitetsindikatorer.

Årsrapport
X
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Operativ processledare sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Uppdrag
Från och med februari 2020 är regionerna skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna
för att främja återgång till eller inträde i arbetslivet. Lag (2019:1297) om koordineringsinsatser för
sjukskrivna patienter.
Operativ processledare (OPL) syftar till att stödja utvecklingen av en kvalitetssäker och effektiv
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. OPL ska verka för att koordineringsfunktionen har tillgång
till kompetensutveckling och kontinuerligt stöd. Detta innebär stöd och kunskapsförmedling dels till
rehabiliteringskoordinatorer, dels till verksamhetschefer och andra teammedlemmar.

Uppdraget avser
Fyra operativa processledare i länet som är verksamma mot alla hälsocentraler inom respektive
länsdel och samarbetar över hela länet. Två OPL är verksamma inom länsdel Umeå, en OPL inom
länsdel Skellefteå och en OPL inom länsdel Södra Lappland. Uppdraget motsvarar cirka 40 procent av
en heltidstjänst.
Den hälsocentral inom respektive närsjukvårdområde där uppdraget är förlagt och OPL är anställd
erhåller 273 tkr per år som ersättning för uppdraget.

Uppföljning
Rapportering
Uppföljning via beställarenheten i samarbete med
försäkringsmedicin

Årsrapport
X
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Mottagning för ME/CFS
Uppdrag
Uppdraget avser specialiserad ME/CFS-mottagning för att fastställa/utesluta diagnosen ME/CFS och
för att kunna ge individuell rådgivning om fortsatt handläggning och behandling av de patienter som
får diagnosen fastställd. ME/CFS står för myalgisk encefalomyelit/chronic fatigue syndrome.
Handläggning av patienter i Västerbotten med misstänkt ME/CFS ska ske i tre steg:




Basal utredning inom primärvård
Central enhet vid Norrlands universitetssjukhus som kan verifiera/utesluta diagnosen ME/CFS
Paramedicinskt team som kan ge stöd och initiera behandling hos de patienter som får
diagnosen ME/CFS verifierad.

Uppdraget avser
Specialiserad ME/CFS-mottagning

Ersättning
I avvaktan på att hälso- och sjukvårdsförvaltningen meddelar placering och kostnadsställe för
ME/CFS-mottagningen placeras medlen för mottagningen hos beställaren.
Ersättning

3850 tkr

Rapportering
Verksamhetsrapport med redovisning av insatser och
eventuella kvalitetsindikatorer.

Årsrapport
X
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