
 
  

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 11 
december 2019 
 
Handlingar till sammanträdet:  
https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2019-12-11  
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens månadsrapport per november 2019 
 
Verksamhetens nettokostnader för regionen i sin helhet visar för perioden en negativ avvikelse mot 
budget på 478 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 2,7 procent.  
 
Skatter och statsbidrag har för perioden ett underskott mot budget på 12 miljoner kronor vilket 
innebär en avvikelse mot budget på totalt 491 miljoner kronor, finansnettot inkluderat. 
 
I den nya lagen om kommunal redovisning som gäller fr.o.m. den 1 januari 2019 ska finansiella 
instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring, värderas till verkligt värde i 
redovisningen. Detta innebär att förändringar i pensionsportföljens marknadsvärde får en direkt 
påverkan på regionens resultat. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget på 401 miljoner kronor efter 
årets första elva månader. Nettokostnadsförändringen uppgår till 4,2 procent. 
 
Det är personalkostnader som står för drygt hälften av underskottet och uppgår till 208 miljoner 
kronor. Övriga poster med stora avvikelser är medicinskt material, läkemedel och utomlänsvård. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut: 
Ekonomiska rapport per november 2019 godkänns 
 
Mer information lämnas av Per Sehlin, controllerstrateg, 090-785 70 92. 
 
Rapporterna finns att läsa här: https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-
sjukvardsnamnden/mote-2019-12-11 (se ärende 6)  
 
 
Plan för omställning till en hållbar ekonomi 
Vid sitt sammanträde den 23 maj gav hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag till hälso- och 
sjukvårdsdirektören att vid dagens sammanträde återrapportera vilka åtgärder i planen för 
omställning till hållbar ekonomi som vidtagits redan 2019 samt uppföljning av dessa.  
 
Åtgärderna har sammanställts och återrapporterats till nämnden.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut: 
Uppdraget är återrapporterat. 
 
Sammanställningen finns att läsa här: https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-
sjukvardsnamnden/mote-2019-12-11  (se ärende 7) 
 
Mer information lämnas av Per Sehlin, controllerstrateg, 090-785 70 92. 
 



Motion om att inrätta en barnlots 
Marianne Normark (L) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att inrätta en barnlots i 
Region Västerbotten för barn och unga med psykisk ohälsa. Motionären lyfter fram behovet av att 
underlätta för barn och unga vuxna som mår psykiskt dåligt att få och söka hjälp när de behöver det 
och skapa en tydlig väg in i vårdkedjan för denna grupp.  
 
Av motionsyttrandet framgår att en enkel och fungerande väg in till vård för unga med psykisk ohälsa 
är ett prioriterat område inom vården. Därför finns bland annat familjecentraler och 
ungdomsmottagningar som vänder sig till målgruppen barn och unga.  
 
Under hösten 2019 startar även ett arbete mellan primär och specialistvård att se över vårdkedjan 
inom psykisk hälsa. Syftet är barnen snabbare ska komma till rätt vårdnivå. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation: L 
 
 
Motion om att utarbeta bättre riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskap för sköldkörtelns 
sjukdomar 
Betty-Ann Nilsson (KD) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att inrätta utarbeta bättre 
riktlinjer, arbetssätt och rätt kunskap för sköldkörtelns sjukdomar. 
 
Motionären skriver att kunskapen om sköldkörtelns sjukdomar är otillfredsställande och ser väldigt 
olika ut såväl regional som nationellt. Många patienter upplever att de mår dåligt även med 
behandling av läkemedlet Levaxin. Det finns behov av mer individuellt anpassad behandling och en 
förutsättning för detta är kunskap menar Betty-Ann Nilsson. Förslaget till regionfullmäktige är att ge i 
uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden att utarbeta riktlinjer och arbetssätt, att säkerställa 
kunskapsstöd till primärvården och specialistkompetens. 
 
Av motionsyttrandet framgår att Hypothyreos (brist på sköldkörtelhormon) är en vanligt 
förekommande sjukdom som ger fler olika symtom. Alla patienter med hypothyreos erbjuds idag en 
anpassad behandling efter deras behov. Kunskapen i primärvården kring sköldkörtelns sjukdomar får 
också anses vara god. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 
 
Reservation: KD 
 
Motion om projekt för en mer jämlik elevhälsa 
Hans-Inga Smetana (KD), Betty-Ann Nilsson (KD), Kalle Lilja (KD) och Anna-Karin Lundberg (KD), har 
lämnat in en motion till regionfullmäktige. Motionärerna föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden 
ska få i uppdrag att i samverkan mellan regionen och länets kommuner pröva att organisatoriskt 
koppla skolsköterskor och skolläkare till regionen i syfte att underlätta kontinuitet och 
helhetsperspektiv kring elevernas fysiska, psykiska och psykosociala hälsoutveckling. 
 
Av motionsyttrandet framgår att motionen föreslås att avslås, bland annat mot bakgrund av att 
elevhälsan har ett särskilt uppdrag som är reglerat i skollagen. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
Reservation: KD 



Motion om hur palliativ vård kan stärkas i hela länet 
Maria Kristoffersson och Håkan Andersson (C) har lämnat en motion till regionfullmäktige med en 
fråga om hur vården i livet slut, palliativ vård, kan stärkas i hela länet. Motionärerna lyfter fram att 
regionen tillsammans med länets kommuner och andra aktörer behöver samverka om palliativa 
vårdplatser. De anser att ett regerverk för stöd från regionen till andra aktörer som bedriver hospice 
behöver tas fram. Dessutom att se över om palliativa vårdplatser kan inrättas i länets sjukstugor i 
samverkan med kommunerna. 
 
Av motionsyttrandet framgår att palliativ vård är viktigt och behöver tillhandahållas i 
patienternas/närståendes närområde och med alternativa utbud beroende på patientens 
förutsättningar och önskemål. I sjukstugorna finns palliativa rum, med plats även för närstående. 
Arbete pågår om översyn av palliativ vård och palliativa vårdplatser. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 
 
Reservation: C 
 
Kompetensförsörjning specialisttandläkare – ökat behov av ST-utbildning  
Specialisttandvård, liksom övrig tandvård och sjukvård, står inför ett stort generationsskifte. Fram till 
och med år 2025 kommer 50 procent, 23 av 47 specialisttandläkare, inom region Västerbotten att 
passera 65-årsgränsen.  
 
Med dagens utbildningsnivå och budgetering kommer tre specialisttandläkare att utbildas varje år, 
vilket inte kommer att fylla det behov som finns.  
 
Tandläkare i Norrland är i princip uteslutande utbildade vid Umeå universitet. Att i framtiden 
bibehålla hög standard i klinisk handledning är ett krav för tandläkarutbildningens examinationsrätt 
och överlevnad. En tandläkarutbildning i Umeå är en förutsättning i framtiden för att kunna rekrytera 
tandläkare till Norrland. 
 
Regionen skriver idag kontrakt, så kallat utbildningslån, med Umeå universitet vilket  
innebär att specialisttandläkaren måste jobba i region Västerbotten lika många år som hen gått sin 
ST-utbildning. På så vis säkras att inte bara att utbilda utan även att få behålla specialisttandläkare i 
regionen. 
 
Genom att utöka budgetramen med 10 miljoner kronor för att möjliggöra två uppdragsplatser per 
specialitet år 2020 - 2022, vilket innebär totalt 18 ST-platser, skulle tandvårdsuppdraget klaras av 
med en långsiktigt bättre ekonomi i och med att detta även skulle generera mer vuxenintäkter. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut: 
Nämnden beslutar om utökad budgetram från 4,5 miljoner kronor till 14,5 miljoner kronor för 
folktandvårdens utbildning till specialisttandläkare för de tre kommande åren, 2020 till och med 
2022. 
 
Klinisk verksamhet ska styras mot hela länet. 
 
Mer information lämnas av Anna-Maria Stenlund Berggren, områdeschef tandvård, 090-785 80 50. 
 
Ansökan om nationell högspecialiserad vård inom sjukdomsområdet ryggmärgsskador 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att Region Västerbotten ska ansöka hos Socialstyrelsen 
om tillstånd för att bedriva vård inom sjukdomsområdet ryggmärgsskador. 



 
Bakgrunden är att den 1 juli 2019 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård. Målet är 
att hälso- och sjukvårdens kunskap, kvalitet och patientsäkerhet ska utvecklas och förbättras, 
samtidigt som resurserna används på ett effektivt sätt. All vård som uppfyller kriterierna kan bli 
nationell högspecialiserad vård och Socialstyrelsen beslutar vad och hur många enheter som får 
tillstånd att bedriva vården. Nämnden för nationell högspecialiserad vård ger tillstånd, som gäller 
tillsvidare. 
 
Den 22 oktober tog Socialstyrelsens generaldirektör beslut om att viss vård vid förvärvade 
ryggmärgsskador ska bedrivas vid fyra nationella enheter. Vården vid dessa enheter innefattar hela 
vårdkedjan efter det akuta omhändertagandet. Region Västerbotten är ett av sex centra i landet som 
idag bedriver denna vård och detta område är strategiskt viktig då regionen under lång tid har byggt 
upp den multidisciplinära och multiprofessionella kompetens som krävs för att kunna bedriva denna 
vård. 
 
Mer information lämnas av Jens Boman, senior hälso- och sjukvårdsstrateg, 090-785 23 04. 
 
Behandlingsriktlinjer och mottagning för ME/CFS – kroniskt trötthetssyndrom 
Utifrån att det saknas behandlingsriktlinjer och specifik mottagning för patienter med ME/CFS 
beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober 2018 att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i 
uppdrag att i samråd med företrädare för primärvården ta fram förslag på genomförande av 
behandlingsriktlinjer och specifik mottagning för ME/CFS.  
 
Uppdraget har genomförts och resultaten nu återrapporterats till nämnden. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut:  
 
Uppdraget är återrapporterat. 
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att färdigställa och implementera behandlingsriktlinjer i 
primärvården under våren 2020. 
 
Utbildning av läkare inom primärvården om behandlingsriktlinjerna startas under våren 2020.   
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger utskottet för primärvård och tandvård i uppdrag att bereda förslag 
om särskilt uppdrag inom primärvården till beställarfunktionen och återrapportera förslaget till 
nämnden i mars 2020. 
 
HSN återremitterar ärendet om att inrätta en specifik mottagning för ME/CFS. Där ska 
verksamhetens innehåll och omfattning, samt beräknad kostnad redovisas. Samt belysa innehåll, 
omfattning och beräknad kostnad för team. 
 
Ärendet tas upp i hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i mars 2020. 
 
Mer information lämnas av Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, 090-785 72 52. 
 
Strategi för samisk hälsa 
Kunskapsnätverket för samisk hälsa har tagit fram en strategi för samisk hälsa. Målet med strategin 
är att få en hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god och jämlik hälsa hos den samiska 
befolkningen.  
 



Region Västerbotten ställer sig positiv till en övergripande strategi och till att man i strategin har 
beskrivit prioriterade områden.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att fastställa strategin för 
samisk hälsa 2020–2030. 
 
Mer information lämnas av Ann-Sofi Grenholm, utredare, 090-785 70 78. 
 
Handlingsplan 2019–2020 för regionens funktionshinderpolitiska strategi 2017–2020 
Personer med funktionsnedsättning skattar sin hälsa sämre i folkhälsoundersökningar än övrig 
befolkning som helhet.  Det som bland annat lyfts fram är utanförskap, ensamhet, stigmatisering, 
sömnsvårigheter och olika former av psykisk ohälsa. Även tandhälsan skattas sämre. Personer med 
funktionsnedsättning upplever det svårt att få ett bra bemötande speciellt när 
funktionsnedsättningen inte syns.  
 
Region Västerbotten har en funktionshinderpolitisk strategi som gäller för åren 2017–2020. En 
halvtidsuppföljning gjordes i oktober 2018 och där framkom att strategin inte haft något större 
genomslag i de olika nämnderna och styrelserna. Det behövs att införa strategin tvärsektoriellt och 
innefatta hela regionens verksamhet.  
 
Ett förslag på handlingsplan har tagits fram, där handlingsplanens nio mål med tillhörande aktiviteter 
utgör en del av det ordinarie planerings- och uppföljningsarbetet för samtliga nämnder och styrelser. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fastställa handlingsplanen för funktionshinderpolitisk 
strategi 2019–2020. 
 
Mer information lämnas av Gunilla Larsson, verksamhetschef Habiliteringscentrum Västerbotten, 
090-785 71 30. 
 
Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp 2019 
Målet med regeringens cancersatsning 2015–2018 har varit att förbättra tillgängligheten inom 
cancervården genom att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna och på så sätt 
skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet.  
 
Regeringen och SKL enades 2015–2018 om årliga överenskommelser med syfte att korta 
väntetiderna i cancervården. Den viktigaste åtgärden har varit att fortsätta arbetet med att införa ett 
gemensamt nationellt system med standardiserade vårdförlopp.  
 
Från 2019 har detta arbete övergått till reguljär drift och arbetet och redovisningen av detta regleras 
i en överenskommelse mellan regeringen och SKL. För att följa regionernas arbete ska en redovisning 
enligt framtagen mall inlämnas till Socialdepartementet senast den 15 november. Redovisningen från 
Region Västerbotten är klar och inlämnad via RCC norr, med en sjukvårdsregional gemensam 
inledning från samtliga regioner inom RCC norr. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut: 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen.  
 
  



Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och 
injektionsbehandlingar 
I utredningen ”Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – ny lag om kirurgiska ingrepp 
och injektionsbehandlingar”, föreslås ny lagstiftning på området. Det övergripande målet är att 
stärka skyddet för individens liv och hälsa. 
 
I utredningen ges förslag på reglering inom estetiska behandlingar, att dessa skall kunna omfattas av 
tillsyn, krav på legitimerad personal, patientförsäkring mm. Estetiska behandlingar skall inte utgöra 
hälso- och sjukvård enligt HSL, offentligt finansierad vård.  
 
En av bristerna med nuvarande situation är patientsäkerheten. Komplikationer uppstår för de 
enskilda. Den sammanlagda effekten av de förslag som utredningen presenterar anser de ska minska 
kostnaderna för felbehandlingar.  
 
I sitt yttrande ställer sig Region Västerbotten bakom förslaget i remissen till ny lag utifrån behovet att 
reglera området estetiska behandlingar. Region Västerbotten följande synpunkt på utredningens 
förslag angående att patientskadeersättning lämnas om skadan kunnat undvikas: Frågan måste 
utredas ytterligare för hur patientskadeersättningen skall förhålla sig till estetiska behandlingar och 
bör tydliggöras ytterligare.  
 
Beredning av yttrandet har gjorts i samverkan med chefläkare. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut:  
 
Yttrandet fastställs enligt förslag. 
 
Mer information lämnas av Josefine Leijon, jurist, 090-785 73 15. 
 
Yttrande över granskning år 2018 av Nämnden för funktionshinder och habilitering 
Landstingets revisorer har granskat nämnden för funktionshinder och habilitering. Av revisorernas 
rapport framgår bland annat att nämnden i huvudsak uppfyllde sina målsättningar och dessa var i 
enlighet med fullmäktiges övergripande mål. I samband med att en ny regionkommun bildades från 
och med år 2019 gjordes en omorganisation. Eftersom nämnden för funktionshinder och habilitering 
upphörde den 31 december 2018 lämnar revisionen följande rekommendationer till hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
-Fortsätt arbetet med att utveckla styrning och uppföljning med hjälp av mätbara mål. 
-Fortsätt det påbörjade arbetet med att utveckla den interna kontrollen. 
-Säkerställ en tillräckligt väl utvecklad ärendeberedning. 
-Säkerställ att nämnden har en dokumenterad rutin för att anmäla delegationsbeslut. 
 
Ett förslag till yttrande har tagits fram. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut:  
 
Yttrandet fastställs enligt förslag. 
 
Mer information lämnas av Karin Linder, nämndssektreterare, 090-785 71 18. 
 

  



Valärende - förlängning av uppdragsperiod AC konsensus 
Hälso och sjukvårdsnämnden utsåg vid sitt sammanträde i februari 2019 ledamöter till AC Konsensus 
för perioden 2019-02-20 till 2019-12-31. Med anledning av att AC konsensus uppdrag förlängs 
behöver nämnden förlänga representanternas uppdrag från 2019-12-31 till och med som längst 
2019-10-30.   
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut: 
Uppdragsperioden för hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter i AC konsensus förlängs som längst 
till och med 2020-10-30. 
 
Valärende - fyllnadsval utskottet för funktionshinder och samverkan 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har belutat att välja Urban Larsson (C ) till ledamot i utskottet 
för funktionshinder och samverkan. Urban Larsson ersätter Robert Bostrom (C) 


