
 

Sammanfattning från hälso- 
och sjukvårdsnämnden den 
1 december 2022

Här är en sammanfattning av de beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade 
vid sitt sammanträde den 1 december. Samtliga beslut finns att ta del av i 
protokollet. 

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

https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-
2022-12-01 

På sidan publiceras också protokollet, några dagar efter sammanträdet. 

Information: Månadsrapport oktober 
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar per oktober en ackumulerad negativ 
avvikelse mot budget på 121 miljoner kronor. Nettokostnadsutvecklingen uppgår 
till 1,2 procent. Under perioden har intäkterna varit 7,8 procent högre än 
föregående år medan kostnaderna ökat med 4,0 procent. 

Intäkterna samlat redovisar ett överskott mot budget för perioden på 
255 miljoner kronor, varav vårdintäkterna underskott på 42 miljoner kronor. 
Patient intäkter och tandvårdsintäkter redovisar underskott som för perioden 
uppgår till 68 miljoner kronor. Underskotten vägs upp av statsbidrag för 
merkostnader, provtagning och tester kopplat till covidpandemin. 

Kostnaderna redovisar ett underskott mot budget på totalt 376 miljoner kronor 
där störst underskott återfinns inom personalkostnader med 238 miljoner kronor. 
Kostnadsnivån för personalkostnader jämfört med föregående år har ökat med 
2,2 procent. Produktionskostnaderna har under året varit höga och redovisar ett 
budgetunderskott på 94 miljoner kronor. 

Kostnadsökningen som avser merkostnader kopplat till pandemin har till stor del 
ersatts med statsbidrag. 

 

6. Upphandling radiologisk distansgranskning på dagtid 
Bemanningssituationen gällande radiologer på Bild- och funktionsmedicin 
Västerbotten är mycket ansträngd. Verksamheten är mer eller mindre beroende 

https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2022-12-01
https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2022-12-01
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av vikarier via bemanningsföretag. Man har även svårt att fylla bemanningen med 
ordinarie personal och/eller hyrläkarstöd.  

Behovet av att upphandla tjänst för distansgranskning är därför stort och är helt 
avgörande för patientsäkerheten, samt för att upprätthålla verksamheten alla 
dagar. 

Nuvarande avtal för distansgranskning är på väg att löpa ut och därför behöver 
upphandling för nytt avtal inledas. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden har beslutat att upphandling om radiologisk 
distansgranskning på dagtid får inledas. 

 

7. Upphandling Operationsresurser 
En upphandling omr utökad operationskapacitet för regionens operatörer inom 
elektiv ortopedisk dagkirurgi respektive elektiv protes- och ryggkirurgi av vuxna 
patienter har genomförts. Upphandlingen omfattar: 

• Lokaler inkl. operationssal 

• Kompletterande personalresurser 

• Perioperativ vård 

Prövning av anbud har skett i enlighet med upphandlingsdokumenten. 

Kvalificering har skett genom kontroll av hur ställda krav på leverantör uppfylls. 
Utvärdering av kvalificerade anbud har skett enligt grunden lägsta pris. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att tilldela leverantörerna XXX och 
NNN uppdraget. 

Namn på leverantör anges i det justerade protokollet.  

8. Direktupphandling av EEG-granskning på distans 
Neuro- Huvud- och Halscentrum (NHHC) vid Norrlands universitetssjukhus 
behöver under det närmaste året upphandla en extern tjänst för 
elektroencefalografi (EEG)-granskning på distans.  

Det finns inte resurser i form av nödvändig specialistkompetens i tillräcklig 
omfattning, varken internt i regionen eller i någon de fyra norrländska 
sjukvårdsregionerna. På grund av den akuta bristen på sådana specialistläkare i 
dagsläget inte möjlig att rekrytera.  

Region Västerbotten har i sitt regionvårdsuppdrag ansvar för att ge regionvård till 
norra sjukvårdsregionen och då förutsätts denna läkarresurs.  

Det finns en leverantör i Sverige med möjlighet att bistå Region Västerbotten med 
dessa granskningar och ur patientperspektivet är det mycket angeläget teckna 
avtal med denna leverantör genom en direktupphandling. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att en direkt upphandling genomförs 
och att ett avtal skyndsamt upprättas med den aktuella leverantören för 
kontinuerlig EEG-granskning på distans. 
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Paragrafen justeras omedelbart 

9. Erhållna medel vid arvskifte 
Medicinsk forskning vid Norrlands universitetssjukhus har angetts som 
testamentstagare i ett arvskifte efter en privatperson. I testamentet uttrycks inget 
mer specifikt ändamål utöver detta. Arvet består av 1 860 642 kronor. 

Enligt regionens riktlinjer ska en större donation eller gåva tas upp i respektive 
nämnd för ett officiellt mottagande. Ett sådant beslut ska innehålla förslag på 
fördelning till verksamhet och hur medlen ska användas. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden har beslutat att ge hälso-och sjukvårdsdirektören i 
uppdrag att fördela erhållna medel i arvskifte inom ramen för medlens avsikt. 

10. Yttrande revisionsrapport 
Regionens revisorer har granskat Hälso- och sjukvårdsnämnden för verksamhetsår 
2021. 

Året 2021 präglades av pandemin. Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamheter 
gjorde stora insatser för att minska smittspridningen och vårda patienter som 
drabbades av covid-19. 

Nämndens resultat för år 2021 bör ses i ljuset av pandemin. Resultaten för 
verksamhetsmålen var svaga. Positivt är att nämnden hade ett överskott på 139 
miljoner kronor. Överskottet berodde på bidrag från staten för att hantera 
pandemin. Revisorerna bedömde att det fanns en risk att nämnden hade kvar 
delar av det strukturella underskott som man hade före pandemin. 

Revisorernas bedömning i rapporten är att hälso- och sjukvårdsnämnden för år 
2021 inte hade en tillräcklig styrning och kontroll. Liksom tidigare år bidrog, enligt 
revisorerna, otydliga ansvarsförhållanden och svagt tjänstemannastöd till 
svårigheter för nämnden att styra sitt ansvarsområde. Granskningar visar att 
nämnden var passiv under året. Positivt var att nämnden i hög grad hade beslutat 
om grundläggande styrdokument. 

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till nämnden: 

• Utveckla de ekonomiska analyserna. Det finns risk att det strukturella 
underskottet som nämnden hade före pandemin finns kvar. 

• Säkerställ en tillräcklig styrning och kontroll över de riktade statsbidragen 
till nämndens verksamheter. 

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

• Utveckla kvaliteten i arbetet med intern kontroll. Nämnden behöver 
utveckla uppföljningen av sina kontroller och vid behov besluta om 
åtgärder för att komma till rätta med de brister som kontrollerna visar. 

I sitt yttrande över rekommendationerna håller nämnden bland annat med om att 
de ekonomiska analyserna kan och behöver förbättras. Även att hanteringen av 
riktade statsbidrag ytterligare kan tydliggöras och därigenom förbättras. 
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Hälso-och sjukvårdsnämnden har beslutat att fastställa yttrandet och lämna över 
yttrandet till revisionen enligt upprättat förslag. 

11. Yttrande över remiss ”God tvångsvård – trygghet, säkerhet 
och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk 
vård” 
Region Västerbotten har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet 
”God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård 
och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)” 

Betänkandet handlar om god tvångsvård med god medicinsk och psykiatrisk vård 
samtidigt som patienternas rättssäkerhet värnas. Tvångsvårdslagstiftningen har 
dock tidigare reviderats upprepade gånger med följden att lagstiftningen upplevs 
ologisk, oöverskådlig och svår att agera efter, vilket i sin tur påverkar 
rättssäkerheten. I betänkandet finns bland annat förslag som utökar patientens 
möjligheter att överklaga olika beslut och insatser. 

Region Västerbotten har upprättat ett yttrande med regionens bedömning över 
betänkandet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att skicka in yttrandet 
enligt förslaget.  

 


