
Sammanfattning av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 11 november 
2021 

Här är en sammanfattning av några av de beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade vid sitt 
sammanträde den 11 november. Samtliga beslut finns att ta del av i protokollet. 

Vill du fördjupa dig i ärendena så finns handlingar och underlag till sammanträdet här:  

https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2021-11-11  

På sidan publiceras också protokollet, några dagar efter sammanträdet. 

6. Månadsrapport 

Hälso- och sjukvården redovisar för september månad en positiv avvikelse mot budget. Månadens 
överskott uppgår till 8 miljoner kronor vilket innebär en ackumulerad negativ avvikelse mot budget 
på 132 miljoner kronor och en nettokostnadsminskning med 1,0 procent. Under perioden har 
intäkterna ökat med 10,5 procent och kostnaderna har ökat med 3,5 procent jämfört med 
föregående år. Både kostnader och intäkter är påverkade av den pågående pandemin. 

Vårdintäkterna redovisar för september ett överskott mot budget med sex miljoner kronor vilket 
innebär en ackumulerad negativ avvikelse på 52 miljoner kronor. Personalkostnaderna redovisar 
efter september månad ett ackumulerat budgetunderskott på 152 miljoner kronor.  
Kostnaderna för utomlänsvård är fortsatt lägre än budgeterat och ackumulerat per september är 
överskott mot budget 27 miljoner kronor. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att informationen är delgiven 

 

8. Upphandling av diabetestekniska hjälpmedel till Medicincentrum 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att upprättat förslag till upphandlingsdokument fastställs 
samt att upphandling får inledas avseende diabetestekniska hjälpmedel, anbudsområde RT CGM-
system fristående och anbudsområde kanyl till insulinpenna.  

Upphandlingen genomförs av Region Västerbotten på uppdrag av övriga upphandlande myndigheter; 
Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

 

9. Uppföljning sommaren 2021 

Verksamheter inom sjukhusvård och primärvård har fått i uppdrag att svara på en utvärderande 
enkät av sommaren 2021. Syftet med utvärderingen är att presentera en övergripande bild av hur 
sommaren sett ut i Region Västerbottens verksamheter samt som underlag till att förbättra 
regionens planeringsprocess inför kommande semesterperioder.  

Som ytterst ansvarig för verksamheten är det verksamhetschef som varit mottagare för enkäten, 
men inför inlämnande av svar har en bredare dialog förts i verksamheternas ledningsgrupper. En 
rekommendation har varit att föra dialog med och inhämta synpunkter från representanter i den 
lokala samverkansgruppen.  



Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att informationen är delgiven. 

Utvärderingen finns att ta del av bland handlingarna, se punkt 9: 
https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2021-11-11  

 

11. Beslut om tilldelning av Region Västerbottens Spjutspetsmedel för kliniskt inriktad 
forskning 2022–2024 

Syftet med Region Västerbottens spjutspetsmedel är att säkra Västerbottens och Norra 
sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård, och välutbildade medarbetare på minst samma 
nivå som i övriga landet.  

Medlen fördelas till 15 högkvalitativa projekt, som efter en treårig satsning kan utvecklas ytterligare 
för att bli, eller fortsätta vara nationellt och internationellt konkurrenskraftiga.  

Till denna den tionde utlysningen inkom totalt 45 ansökningar, från 13 kvinnor och 32 män. Totalt är 
det 15 spjutspetsprojekt som får medel, varav 5 projekt prioriteras speciellt för strategiska satsningar 
i syfte att stärka konkurrenskraften för nationell högspecialiserad vård. Varje spjutspetsprojekt 
tilldelas 3 000 000 kronor för treårsperioden.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat: 

Tilldelning av Region Västerbottens spjutspetsmedel för åren 2022–2024 godkänns enligt upprättat 
förslag. Paragrafen justeras omedelbart. 

En förteckning över projekten finns att läsa som i en separat nyhet som publiceras på 
regionvasterbotten.se samt i det justerade protokollet som läggs upp bland handlingarna ett par 
dagar efter avslutat sammanträde. 

https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2021-11-11  

 

13. Prioritering för ny- och ombyggnationer i Skellefteå 

Covid19-pandemin har synliggjort att de somatiska slutenvårdsavdelningarna i Skellefteå inte klarar 
vårdhygienisk standard. Vården kan idag inte motsvara de krav som finns angivna i nationell standard 
för vårdhygien och byggnationer. 

Med denna vetskap som grund blir det viktigt att, utifrån tidigare beslutad plan 2018, göra en ny 
prioritering av vilka byggnader som i första läget måste uppföras i Skellefteå. Detta för att klara 
gällande krav för att bedriva av en modern och säker sjukvård. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar om att ersätta planeringsordning 
från 2018 till att prioritera uppförandet av en vårdbyggnad för somatiska slutenvårdsavdelningar, 
akutmottagningen och laboratoriemedicin och att ge regiondirektören i uppdrag att omgående 
påbörja arbetet. 

Prioriteringen av verksamhetsinnehåll i kommande stegvisa nybyggnationer föreslås vara: 

1. somatiska slutenvårdsavdelningar, akutmottagning och laboratoriemedicin (vilka bör placeras i 
samma byggnad). 

2. tekniktäta verksamheter (tex. operation, intensivvården och röntgen) 



3. psykiatri. (Psykiatriverksamheten är lokaliserade i byggnader som nu anpassas för överskådlig 
framtid). 

Ekonomiska medel för upprättande av ny vårdbyggnad i Skellefteå finns redan i fastighetsplan och 
ram. 

 

15. Yttrande över granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden 

Revisionen har granskat hälso- och sjukvårdsnämnden för verksamhetsåret 2020 och lämnar fyra 
rekommendationer. 

 Säkerställ att nämnden har ett tillräckligt tjänstepersonstöd. Inom flera områden är 
nämndens system för styrning och kontroll för svagt utvecklade. 

 Säkerställ att de åtgärder som nämnden vidtar är tillräckliga. Ställ krav på att de åtgärder 
som nämnden beslutar om är väl underbyggda och förankrade i verksamheten. Vid avvikelser 
bör nämnden ställa krav på att hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar förslag på 
kompletterade åtgärder. Vid avvikelser måste nämnden vara aktiv och besluta om åtgärder. 

 Om det är så att nämnden bedömer att den inte klarar av att genomföra sitt uppdrag bör 
nämnden vända sig till fullmäktige med förslag på åtgärder så att fullmäktige får möjlighet att 
ingripa. 

 Säkerställ en ändamålsenlig metod och redovisning av resultat i förhållande till nämndens 
verksamhetsmål. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommenterar revisionens rekommendationer i ett yttrande, som man 
har beslutat att skicka in enligt upprättat förslag. Yttrandet finns att läsa bland handlingarna, se 
ärende 15:  https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2021-11-11  

 

19. Motion om att erbjuda mammografiscreening för kvinnor upp till 80 år 

Marianne Normark (L) har lämnat in en motion till regionfullmäktige. Motionen handlar om regionen 
bör erbjuda mammografiscreening för kvinnor upp till 80 år. Motionären framhåller att äldre kvinnor 
har samma rätt till hälsoundersökning av sina bröst som yngre kvinnor och yrkar på att region 
Västerbotten utreder förutsättningarna för att kunna erbjuda kvinnor mammografiscreening upp till 
80 års ålder.  

Av motionssvaret framgår att hälso- och sjukvårdsnämnden gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheten att ta bort den nuvarande övre åldersgränsen på 74 år för 
mammografi. Utredningen ska genomföras under 2022 och redovisas för nämnden i samband med 
delårsuppföljning per april 2022. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad. 

 

24. Initiativärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden från Elmer Eriksson (M) om friska och 
ändamålsenliga lokaler för förlossningen och kvinnokliniken i Skellefteå 

Elmer Eriksson (M) skriver att förlossningsvården är i djup kris. En del av detta handlar om bristande 
bemanning. Den andra delen handlar om arbetsmiljö och de lokaler som verksamheterna befinner 
sig i. När det gäller lokalsituationen är förhållandena i Skellefteå särskilt ansträngda. På grund av 



sjukahusproblem är patient- och personalmiljön vid Kvinnokliniken och Förlossningen i Skellefteå 
under all kritik. Dels för att verksamheterna har varit tvungna trycka ihop sig i för små lokaler, dels 
för att det finns funktionsproblem i dessa lokaler, menar Eriksson bland annat.  

Moderaterna föreslår att: 

 Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att regionstyrelsen ska redovisa en tydlig tidsplan för 
ombyggnationer av lokalerna vid Skellefteå lasarett.  

 Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanar regionstyrelsen att säkerställa att 
fastighetsavdelningen tillhandahåller övergångslösningar och tillfälliga lokaler, som inte 
försämrar vården för patienterna eller arbetsmiljön för personalen, under tiden sjukhuset 
byggs om. 

 Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanar regionstyrelsen att snarast tillhandahålla friska och 
ändamålsenliga lokaler för kvinnokliniken och förlossningen i Skellefteå, vilket också kan 
handla om paviljonglösningar. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att initiativärendet anmäls och lämnas till beredning. 

Reservation: M 

 

25. Initiativärende till Hälso- och sjukvårdsnämnden från Elmer Eriksson (M) om att inrätta 
en samordnare för förlossnings och kvinnosjukvården för att lösa BB-krisen och stärka 
kvinnosjukvården i Västerbotten 

I initiativärendet skriver Elmer Eriksson (M) bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnden har gett 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förbättra 
bemanningssituationen inom Västerbottens förlossningsvård. Men från Moderaternas sida menar 
man att detta inte är en tillräckligt kraftfull åtgärd för att bemöta den kris som råder i länets 
förlossningsvård i synnerhet och i kvinnosjukvården i allmänhet. Region Västerbotten bör också 
tillsätta en samordnare för förlossnings- och kvinnosjukvården. Huvuduppdraget är att hitta lösningar 
för förlossningsvården på kort sikt och presentera en process för hur attraktiviteten för arbetet vid 
förlossningsklinikerna ska ske på lång sikt.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att initiativärendet anmäls och lämnas till beredning. 

Reservation: M 

 

Fler ärenden som behandlades på sammanträdet: 

7. Tilldelningsbeslut: Synhjälpmedel till Hjälpmedel Västerbotten 

10. Indikatorer till Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2022 

12. Regional evakueringsplan 

14. Ersättningslokaler för lab i block 6 

16. JO-ärende gällande uppfyllande av vårdgaranti 

17. Yttrande över förslag till ändring i lag avseende utbyte av sprutor och kanyler 



18. Yttrande över remissen Vägen till tillgänglighet - långsiktigt, strategiskt och i samverkan SOU  

20. Rekommendation om fortsatt nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod 2022–
2024 

21. Valärenden 2021 

Beslut kring dessa ärenden beskrivs i protokollet från nämndens sammanträde, som publiceras bland 
handlingarna ett par dagar efter sammanträdet.  


