
Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 juni 

Handlingar till sammanträdet:  

https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2020-06-12 

 

Månadsrapport maj 2020 

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget efter maj med 235 miljoner 
kronor. Nettokostnadsökningen uppgår till 5,5 procent där intäktsförändringen står för -4,9 procent 
och kostnadsförändringen för 1,3 procent.  

Intäkterna redovisar ett underskott med 102 miljoner kronor vilket i huvudsak är kopplat till den 
Corona/Covid situation som vi befinner oss i. För maj uppgår budgetavvikelsen till 60 miljoner kronor.  

Patienter avbokar besök till såväl sjukvård som tandvård. Regionen skickar färre patienter. 
Slutenvårdsproduktionen av regionpatienter har minskat med 19 procent de första fem månaderna 
jämfört med motsvarande period föregående år. Totalt sett minskar sjukvårdsproduktionen med 
knappt 15 procent och tandvårdsproduktionen med 20 procent. 

Rörliga kostnader knutna till produktionen redovisar överskott mot budget. Personalkostnader utgör 
cirka hälften av det samlade underskottet. 

Följsamheten till den beslutade omställningsplanen är svår beroende på att organisationen behöver 
förbereda sig på en situation med ökat inflöde av svårt sjuka patienter som både påverkar kostnader 
för skyddsmaterial och personella resurser.  

Kostnader som är direkt hänförbara till Corona/Covid uppgår till 29 miljoner kronor.  

På samma sätt som regionen inte skickar patienter till oss skickar vi i vår tur inte lika många patienter 
till andra regioner vilket innebär att utomlänsvården redovisar ett överskott på knappt 11 miljoner 
kronor. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att notera informationen till protokollet. Rapporten läggs 
till handlingarna efter kompletteringar. 

Vid kommande möte med HSN i september ska vidtagna åtgärder enligt den ekonomiska 
omställningsplanen redovisas, i enlighet med regionfullmäktiges beslut. 

Läs rapporten, se ärende 5: https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-
sjukvardsnamnden/mote-2020-06-12 

  

Granskning av vården till barn och unga med psykisk ohälsa  

Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer till hälso- och sjukvårdsnämnden samt 
regionstyrelsen i revisorernas rapporter nr 7 och 8 avseende vården till barn och unga med psykisk 
ohälsa. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att lämna yttrande enligt förslag.  

Nämnden komme kontinuerligt följa upp hur verksamheten inom BUP löper, 3–4 ggr per år. 



Läs revisionsrapport samt yttrande, se ärende 6: https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-
sjukvardsnamnden/mote-2020-06-1  

 

Remissvar "Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och 
tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet” 

Utbildningsdepartementet har gett Region Västerbotten möjlighet att yttra sig över skrivelsen 
”Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för 
det livslånga lärandet”.  

I yttrandet ställer sig Region Västerbotten positiv till de förslagna ändringarna i högskolelagen samt 
till att införa en bestämmelse om att högskolorna ska främja ett livslångt lärande i sin verksamhet. 
Region Västerbotten lämnar även några synpunkter i remissvaret. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att lämna yttrandet enligt upprättat förslag. 

 

Regionens avtalsförvaltning fungerar inte 

Revisorerna har granskat hanteringen av avtal 2019.  

Av granskningen framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden inte sett till att vara tillräckligt informerad 
om den nya inköpsorganisationen och avtalshanteringen. Revisionen lämnar ett antal 
rekommendationer: 

 Bered förslag till fullmäktige om inköpspolicy som tydliggör ansvarsfördelningen mellan 
regionstyrelsen och övriga styrelsen och nämnder när det gäller upphandling, inköp och 
avtalsförvaltning. 

 Säkerställ att fattade beslut om inköpsorganisationen och avtalsförvaltning blir genomförda. 
 Följ löpande upp att regiondirektör och hälso-och sjukvårdsdirektör genomför beslut som 

styrelse och nämnd fattar. 
 Säkerställ att det finns riktlinjer, regler och rutiner för arbetet med inköp och 

avtalsförvaltning. Bland annat behöver ansvars-och rollfördelning tydliggöras.  
 Säkerställ att verksamheten följer regler och att inte på egen hand genomför upphandlingar 

och inköp.  
 Säkerställ att det löpande genomförs uppföljning och kontroller av befintliga avtal. 

Av nämndens yttrande framgår att det pågår ett långsiktigt förbättringsarbete pågår för att utveckla 
inköpsprocessen. I yttrandet beskrivs ett antal åtgärder att vidtas, i enlighet med revisionens 
rekommendationer. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att lämna yttrandet avges enligt upprättat förslag. 

Nämnden vill till sitt möte i november få en beskrivning av nuläge och beredning inför 
regionfullmäktige i februari 2021, där beslut fattas. 

  



Svenska Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade 

Ett nytt idéburet offentligt partnerskap (IOP) bör tecknas med Röda korsets behandlingscenter för att 
tillgodose specialiserad vård och behandling av krigs- och tortyrskadade flyktingar och 
asylsökande/papperslösa personer över 16 år. 

Den nuvarande överenskommelsen gäller till och med den 31 december 2020. Ersättningen för 2020 
kommer att uppgå till 1 419 578 kr. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att teckna en ny IOP med Röda Korset för tre år med 
möjlighet till förlängning med ytterligare två år. HSN beslutar om en ersättning till Röda Korset som 
uppgår till 1 500 000 för 2021. 

Särskilt yrkande: KD 
Reservation: KD 

 

Val av ledamöter till Samverkan vård och omsorg 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att Anna-Lena Danielsson (S), Lars Bäckström (C) och Kjell 
Bäckman (V) har valts till ledamöter till Samverkan Vård och omsorg.  

Som ersättare föreslås Kenneth Andersson (S), Marianne Normark (L) och Jonas Karlberg (V). 

 

Eldrivna rullstolar till hjälpmedel – regional upphandling  

En upphandling av eldrivna rullstolar har genomförs. Inkomna anbud har utvärderats enligt 
förutsättningarna i förfrågningsunderlaget. 

Nämnden har beslutat att tilldela leverantörerna_____ anbudet.  

Namn på leverantörer anges i det justerade protokollet som publiceras bland övriga handlingar på 
webbben, några dagar efter nämndens sammanträde. 

 

 Dosdispensering av läkemedel i öppenvård – regional upphandling 

En upphandling av dosdispensering, öppenvård har genomförts i enlighet med beslut av hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande i mars  2020.  

Inkomna anbud har utvärderats enligt förutsättningarna i förfrågningsunderlaget. 

Nämnden har beslutat att tilldela leverantörerna_____ anbudet.  

Namn på leverantörer anges i det justerade protokollet som publiceras bland övriga handlingar på 
webbben, några dagar efter nämndens sammanträde. 

 


