
Sammanfattning från regionstyrelsen den 2 april 2019

För protokoll och tillhörande handlingar till ärendena, se: 

https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2019-04-02

Årsredovisning för Västerbottens läns landsting 2018

Årsredovisningen är regionstyrelsens samlade rapport till regionfullmäktige om hur organisationen 

uppfyller de mål som fullmäktige satt upp i regionplanen. I årsredovisningen ingår bland annat 

måluppfyllelse för landstingets övergripande mål samt ekonomiskt bokslut.

Landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för funktionshinder och habilitering 

har tillsammans definierat 63 delmål, varav 59 har varit mätbara. 

Det inriktningsmål som har bäst resultat är ”Bättre och jämlik hälsa”, 100 procent. Inriktningsmålet 

”God och jämlik vård” har lägst måluppfyllelse, 49 procent. Bristerna gäller främst tillgänglighet och 

ekonomi i balans. Landstingsstyrelsen har en måluppfyllelse på 80 procent, nämnden för 

funktionshinder klarar 73 procent och hälso- och sjukvårdsnämnden knappt 40 procent. Övriga 

styrelser och nämnder har genomfört de flesta av sina planerade aktiviteter, men alla når inte sina 

budgetmål. 

Landstinget redovisar ett positivt ekonomiskt resultat på 35 miljoner kronor inklusive finansnetto. 

Nettokostnadsutvecklingen i landstinget har ökat med 442 miljoner kronor. Det motsvarar 5,6 

procent och är högt i jämförelse med övriga landsting och regioner.

Landstingets nämnder redovisar tillsammans ett underskott på 496 miljoner kronor mot budget, 

enligt följande:

Landstingsstyrelsen -169 miljoner kronor

Hälso- och sjukvårdsnämnden: -329 miljoner kronor

Nämnden för funktionshinder och habilitering -1 miljon kronor

Övriga styrelser och nämnder redovisar ett positivt resultat.

Tilläggsyrkande till förslag om årsredovisning: Styrelsen ordförande yrkar om tillägg till årsredovisning 

med anledning av en tabell som fallit bort.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för 

Västerbottens läns landsting 2018.

Läs hela årsredovisningen på: https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2019-

04-02 (ärende 6).

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 75.

Yttrande över granskning av delårsrapport per augusti 2018

Landstingets revisorer har lämnat in granskningsrapporten ”Granskning av delårsrapport per augusti” 

till regionstyrelsen för yttrande.



Av granskningen av den finansiella delen framgår att revisorerna bedömer att delårsbokslutet i allt 

väsentligt har upprättats enligt lag om kommunal redovisning och god revisionssed och att 

redovisningen ger en rättvisande bild av landstingets ekonomiska resultat och ställning per den 31 

augusti 2018. 

Landstingets bokslutsprocess bedöms som fungerande och revisorerna instämmer i 

landstingsstyrelsens bedömning om att fullmäktiges finansiella mål till stor del kommer att nås vid 

årets slut. 

Revisorerna är oroade över att landstingets verksamheter under flera år haft stora underskott och att 

landstingsstyrelsens bedömning är att verksamheterna vid årets slut kommer att ha ett underskott 

på 380 miljoner kronor. Revisorerna anser också att det saknas beskrivning om varför de åtgärder 

som landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden vidtagit inte varit tillräckliga, och vilka 

ytterligare åtgärder som saknas för att klara sina budgetar.

Utöver detta anser revisorerna att redovisningen av verksamhetsmålen behöver utvecklas och att 

underlag till delårsrapporten är av varierad kvalitet. De anser också att uppföljning av fullmäktiges 

uppdrag till styrelser och nämnder behöver utvecklas och brytas ner till mätbara mål och aktiviteter. 

Revisorerna anser även att det saknas en samlad bedömning av om målen för god ekonomisk 

hushållning kommer att nås vid årets slut.

Revisionen lämnar ett antal rekommendationer till landstingsstyrelsen utifrån genomförd granskning.

Regionstyrelsen instämmer i huvudsak i revisionens iakttagelser. Styrelsen redogör vidare för vilka 

åtgärder som genomförts och åtgärder som planeras. Regionstyrelsen konstaterar även att 

strukturella och genomgripande förändringar kommer att vara nödvändiga för att möta framtida 

utmaningar. I regionplanen för 2019 ges regionstyrelsen i uppdrag att förbereda åtgärder för 

ekonomisk hållbarhet för kommande planperiod.

Regionstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 75.

Yttrande över granskning av förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Landstingets revisorer har lämnat över granskningsrapporten ”Granskning av förlossningsvård och 

insatser för kvinnors hälsa” för yttrande. 

Revisorernas granskning visar att landstingsstyrelsen och hälso- och sjuk-vårdsnämnden har beslutat 

om handlingsplaner som stämmer väl överens med regeringens och Sveriges Kommuner och 

Landstings ambitioner i överenskommelsen. Revisorerna avser också att insatser har genomförts i 

enlighet med planeringen och att aktiviteter följts upp. Man noterar dock att en svaghet i styrningen 

är att det saknas tydliga mål för vilka resultat och effekter som styrelsen och nämnden önskar uppnå 

med de olika insatserna.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till landstingsstyrelsen och hälso- och 

sjukvårdsnämnden:

 Besluta om målsättningar för insatser som ska genomföras. Med hjälp av tydliga mål kan 

styrelsen och nämnden utveckla uppföljningen och analysen av in-satsernas resultat.

 Besluta om vilka konkreta insatser som behövs för att utveckla hela vårdkedjan inklusive 

förebyggande insatser till eftervården efter graviditet och förlossning.



 Förslag till yttrande har upprättats. I yttrandet har kommentarer lämnats till respektive 

rekommendation. Av yttrandet framgår bland annat att indikatorer för förlossningsvården 

har lagts till i 2019 års handlingsplan för att förbättra uppföljningen av insatserna.

Regionstyrelsen har beslutat att avge sitt yttrande enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Lena Grundberg, utredare hälso- och sjukvårdsstaben, 090-785 73 41.

Yttrande över granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen

Revisionen har granskat av efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Bedömningen är att

regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden nämnden ännu inte har säkerställt:

- En ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning.

- Att tillräckliga styrande dokument inte har tagits fram.

- Att kartläggningar och analyser av anpassningsbehov inom IT-system inte har genomförts i 

tillräcklig omfattning.

- Att dokumenterade riskanalyser saknas.

- Att en heltäckande inventering av personuppgifter ännu inte genomförts i verksamheterna.

- Att det saknas dokumenterade rutiner som möjliggör för verksamheterna att efterleva 

dataskyddsförordningen.

- Att styrelsen och nämnden inte säkerställt att de fått tillräcklig rapportering om arbetet med 

att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

- Att styrelsen och nämnden inte säkerställt att tillräckliga åtgärder vidtagits med anledning av 

revisionens tidigare granskning.

Revisionen bedömer att styrelsen och nämnden har skapat förutsättningar för anställda att ta del av 

relevant information om dataskyddsförordningens krav.

Av regionstyrelsens yttrande framgår att det saknas vissa styrande dokument inom dataskydd. 

Flertalet regler och rutiner är framtagna, ett arbete pågår med att ta fram fler regler och rutiner på 

tjänstemannanivå under 2019 som rör den enskildes rättigheter och verksamhetsnära rutiner. 

Bedömningen är att dessa ledningsdokument kommer att säkerställa ledning och styrning av 

dataskyddsarbetet på tjänstemannanivå.

I dag finns rollbeskrivningar där dataskyddsombud och personuppgiftshandläggarens roll tydliggörs. 

Det saknas dock en heltäckande beskrivning av hur arbetet med dataskydd ska bedrivas.

Dataskyddsombuden planerar att lämna en avgränsad rapport gällande kontroll av efterlevnaden av 

GDPR under våren 2019. För 2020 planeras en större granskning av efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen. Utifrån de rapporter som då lämnas har nämnderna möjlighet att fatta 

beslut om åtgärder.

För att dataskyddsombuden ska kunna granska registerförteckningar och personuppgiftsincidenter 

som underlag för granskningsrapport enligt GDPR saknas i dag tekniskt stöd för det arbetet. Tekniska 

lösningar för att arbeta med efterlevnad av GDPR är väsentligt för arbetets genomförande.

Utvecklingsarbetet ska fortsätta under 2019 med fokus på att ta fram ledningsdokument som 

tydliggör roller och ansvar avseende GDPR-arbetet samt att tekniska lösningar för 

dataskyddsombudens arbete utverkas.

Regionstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.



Mer information lämnas av Josefine Leijon, jurist, 090-785 73 15.

Yttrande över granskning av landstingets systematiska miljöarbete

Region Västerbottens revisorer har lämnat över rapporten ”Granskning av landstingets systematiska 

miljöarbete”, rapport nr 6 2018, till regionstyrelsen för yttrande.

Av granskningsrapporten framgår att revisionen bedömer att regionstyrelsen, (tidigare 

landstingsstyrelsen) inte har en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av det systematiska 

miljöarbetet inom sitt ansvarsområde. Landstingsstyrelsens uppföljning av miljömålen visar också att 

(dåvarande) landstinget har svaga resultat inom miljöområdet.

Med anledning av granskningen rekommenderar revisorerna att:

- Regionstyrelsen bereder ett nytt miljöpolitiskt program som överensstämmer med aktuell 

organisation och som innehåller tydliga direktiv och uppdrag till styrelserna och nämnderna.

- Regionstyrelsen beslutar om tydliga direktiv och uppdrag till regiondirektören för 

miljöarbetet.

- Regionstyrelsen ger i uppdrag till regiondirektören att utreda den organisatoriska placeringen

av det strategiska miljöarbetet och behovet av en miljöchef.

- Regionstyrelsen säkerställer att kontroller blir genomförda i syfte att lagar och regler inom 

miljöområdet följs.

- Regionstyrelsen i egenskap av styrelse ser till att rapporteringen av miljöarbetet till 

fullmäktige är tillräcklig. Med jämna mellanrum bör styrelsen också utvärdera det 

miljöpolitiska programmet.

- Regionstyrelsen i egenskap av styrelse följer upp sina miljömål samt kommenterar och 

analyserar resultaten. Vid avvikelser bör styrelsen vidta nödvändiga åtgärder.

- Regionstyrelsen säkerställer att regler, rutiner med mera för miljöarbetet är aktuella och att 

dessa är beslutade av behöriga.

Av yttrandet framgår att styrelsen delvis delar revisorernas synpunkter i granskningen och att 

flertalet åtgärder vidtas. Bland annat har ett processarbete startats upp för att beskriva hur Region 

Västerbotten arbetar med hållbarhet. Syftet är att kunna konkretisera begreppet hållbarhet och på 

ett naturligt sätt koppla ihop kommande miljöklimatmål.

Regionstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Tommy Svensson, servicedirektör, 090-785 72 30.

Yttrande över uppföljande granskning av kontrollen av legitimationer

Region Västerbottens revisorer har lämnat över granskningsrapporten ”Uppföljande granskning av 

kontrollen av legitimationer m.m.” för yttrande. Det är en uppföljning av tidigare genomförd 

granskning.

I uppföljningen har revisorerna utökat kontrollen till att omfatta samtliga legitimationsyrken. 

Förutom granskningen av legitimationer har revisorerna även tittat på vilka kontroller som gjorts av 

personalens lämplighet, dvs om vårdpersonal har disciplinärenden eller är under utredning hos 

inspektionen för vård och omsorg (IVO). Denna granskning omfattar både anställd och inhyrd 

personal.



Av rapporten framgår att revisionen noterar en förbättring kring kontroll av legitimationer vid 

anställningar. Däremot finner revisorerna brister i följsamheten till rutin för kontroll av 

disciplinärenden m.m. hos IVO. En majoritet av respondenterna kände inte till reglerna om att 

kontroller även ska göras mot IVO innan anställning.

Granskningen visar även att det förutom otydligheter i rutinernas innehåll även finns otydligheter om 

vem som har befogenhet att besluta om rutinerna. För en av rutinerna framgår inte vem som 

beslutat om den och att det för inhyrd personal som administreras via bemanningsbyrån fanns 

otydlighet i dokumentet om när kontroll mot IVO och Socialstyrelsen har genomförts.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen:

- Säkerställ en rutin där det framgår vem som ska genomföra kontrollerna mot IVO.

- Säkerställ att bemanningsföretagen lämnar bättre underlag till bemanningsbyrån med 

information om när de gjort sina kontroller mot Socialstyrelsen och IVO.

- Säkerställ att det går att få ut avvikelserapporter från IT-system om det inträffar förändringar 

av legitimationer eller förskrivningsrätter under pågående anställningar.

- Tydliggör vilka som har befogenheter att besluta om regionövergripande rutiner. Säkerställ 

att rutinerna är tydliga och att dessa finns i ledningssystemet.

Av yttrandet framgår att HSA-förvaltningen fått i uppdrag att se över möjligheterna att varje månad

rapportera till regionens HR-stab om samtliga förändringar som skett gällande legitimerad personal. 

Rapporten ska innehålla både information om medarbetare där antingen behörighet (legitimation) 

tillkommit eller fråntagits. 

Rättsavdelningen på Socialstyrelsen rapporterar också direkt till samtliga 

regioner/landsting/kommuner så fort som någon inom ett legitimationsyrke får ändrad behörighet, 

oavsett var personen är anställd och att Bemanningsbyrån efter förra granskningen har ändrat sina 

rutiner vad gäller intyg och när dessa ska vara utfärdade.

Regionstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Kia Ronnhed, HR-direktör, 090- 785 72 18.

Yttrande över Uppföljande granskning av landstingets ledningssystem

Region Västerbottens revisorer har lämnat över granskningsrapporten ”Uppföljande granskning av 

landstingets ledningssystem 2018” till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande. 

Rapporten är en uppföljning av tidigare genomförd granskning av landstingets ledningssystem.

Av granskningen framgår att revisionen bedömer att det ännu saknas en stor andel styrdokument i 

ledningssystemet LITA. Även att landstingsstyrelsens styrning inte varit tillräcklig över uppföljningen 

av arbetet med att bygga upp ett ledningssystem. Styrelsen har inte vidtagit tillräckliga åtgärder för 

att säkerställa att ledningssystemet utvecklas och används.

Med anledning av uppföljningens resultat lämnar revisorerna följande rekommendationer till 

regionstyrelsen:

- Utreda vad som behövs för att få ett ledningssystem som utgör ett tillräckligt stöd för 

styrning, uppföljning och kontroll.

- Besluta om nödvändiga åtgärder för att utveckla ledningssystemet.



- Säkerställ att det finns en tillräcklig organisation för utveckling, uppföljning och kontroll av 

ledningssystemet.

- Säkerställ att det finns tydliga regler om vilka som har befogenheter att besluta om 

landstingsövergripande (region) styrdokument.

- Säkerställ att styrelsen håller sig informerad om arbetet med att ta fram ledningssystemet. 

Ställ krav på återrapportering. Besluta om nödvändiga åtgärder i händelse av att 

uppföljningen visar på avvikelser eller andra brister.

I regionstyrelsens yttrande beskrivs de åtgärder som genomförs och planeras för att förbättra och 

utveckla ledningssystemet. Under 2019 kommer aktiviteter inom två områden att prioriteras. Det är 

arbetet med en tydlig dokumentstyrning samt arbetet med att hitta ett ändamålsenligt och 

tillräckligt IT-stöd för ett sammanhängande ledningssystem för hela organisationen. Arbetet ska 

följas upp regelbundet två gånger per år.

Regionstyrelsen har beslutat att avge yttrandet enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Margit Håkansson, utvecklingsdirektör, 090-785 74 48.

Uppföljning av satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa i Region Västerbotten

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tillsammans med regeringen en överenskommelse som 

rör förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa mellan 2015 och 2019. En 

tilläggsöverenskommelse har beslutats om till vården före, under och efter graviditet mellan 2018 

och 2022. Målen med överenskommelserna är att uppnå en mer tillgänglig, säker, kunskapsbaserad, 

och jämlik vård inom förlossningssjukvården, primärvården och annan hälso- och sjukvård som bidrar 

till att främja kvinnors hälsa. Sedan 2018 ingår också insatser inom neonatalvården i satsningen.

Totalt omfattar överenskommelsen för 2018 drygt 1,8 miljarder, som betalas ut till 

landstingen/regionerna och till SKL för samordning. Västerbottens läns landsting fick under 2018 47,8 

miljoner kronor.

En uppföljningsrapport tagits fram med syfte att ge en samlad bild av de insatser som pågår inom 

satsningen och de resultat och effekter man kan se av insatserna hittills. Det är ännu för tidigt att se 

om insatserna som har genomförts har fått genomslag och t.ex. gett förbättrade resultat i 

kvalitetsregister som Bristningsregistret eller Graviditetsregistret. Längre fram kommer det att vara 

möjligt att följa kvalitetsresultaten och göra nationella jämförelser. I dagsläget är det möjligt att 

beskriva insatsernas syfte och mål, aktiviteter som har genomförts och resultat och effekter som har 

uppnåtts hittills.

Det pågår många insatser och aktiviteter för att nå målen i överenskommelserna i Region 

Västerbotten. Sammantaget följer insatserna målen i överenskommelserna med många goda 

resultat.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna uppföljningsrapportens avsnitt rörande primärvården.

Mer information lämnas av Lena Grundberg, utredare hälso- och sjukvårdsstaben, 090-785 73 41.



Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors 

hälsa – rapportering av 2018 års arbete

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för åren 2015--2022 slutit överenskommelser 

kring förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa. SKL och Myndigheten för Vård- och 

omsorgsanalys (Vårdanalys) samlar gemensamt in redovisningar av arbetet inom 

överenskommelserna i regionerna.

Redovisningarna har tre syften:

 SKL ska årligen genomföra en samlad återrapportering av regionernas pågående arbeten 

inom ramen för överenskommelsen. Denna redovisning är underlag för SKL:s 

återrapportering till regeringen.

 Vårdanalys har i uppdrag av regeringen att följa upp satsningen på förlossningsvården och 

andra insatser för kvinnors hälsa. Man ska särskilt granska de insatser som regionerna 

genomför med medel från överenskommelserna. Redovisningarna är därför ett viktigt 

underlag för Vårdanalys uppföljning. Årets redovisning utgör en central del av 

datainsamlingen inför Vårdanalys avrapportering i september 2020.

 Redovisningarna ska analyseras av forskare som har bjudits in av SKL för att studera 

nationella, regionala och lokala stödstrukturer för utveckling, förbättring och lärande.

Regionstyrelsen har beslutat att informationen är delgiven.

Mer information lämnas av Lena Grundberg, utredare hälso- och sjukvårdsstaben, 090-785 73 41.

God, effektiv och nära vård i ett framtidsperspektiv – målbild och strategi

Landstingsdirektören fick i september 2018 i uppdrag att presentera ett förslag på målbild och 

strategi för ”God, effektiv och nära vård i Västerbotten”. I ett framtidsperspektiv, med 

återrapportering för regionstyrelsen i april 2019. 

Uppdraget utgår ifrån de statliga utredningarna Effektiv vård, God och nära vård, En 

primärvårdsreform samt Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av 

välfärdssektorn. 

Befolkningen i Region Västerbotten, och då främst gruppen äldre, väntas öka de kommande åren 

samtidigt som andelen i arbetsför ålder väntas minska. Personer med komplexa vårdbehov, inte 

sällan äldre med flera kroniska sjukdomar, konsumerar den största delen av vårdens resurser. För att 

kunna ta hand om denna växande grupp, med samma eller minskade resurser, krävs en omställning 

av hälso- och sjukvården från vård på sjukhus till vård nära befolkningen med utgångspunkt i 

individens behov, förutsättningar och preferenser.

Syftet med omställningen till god, effektiv och nära vård är att stärka och tydliggöra patientens 

ställning, främja integritet, självbestämmande och delaktighet samt att erbjuda en kostnadseffektiv, 

hälsofrämjande, lättillgänglig och nära vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Målet är att hälso- och sjukvården ska finnas närmare invånarna i Västerbotten på flera olika, och 

nya, sätt och att partnerskap med patienten är ett naturligt förhållningssätt. Vården ska arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande och vara effektiv med hög kvalitet och leda till en jämlik hälsa i 

hela befolkningen.



Regionstyrelsen har beslutat:

Regionstyrelsen tar del av förslag till strategi och målbild för god, effektiv och nära vård i 

Västerbotten i ett framtidsperspektiv som avrapportering på avlämnat uppdrag. Inriktningen 

inarbetas i Regionplan för 2020–2023. Regiondirektören får i uppdrag att se över hur strategi och 

målbild för god, effektiv och nära vård kan införlivas i beställningen av Hälsoval och senast i 

december 2019 återrapportera till styrelsen.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att implementera strategi och målbild för god, effektiv 

och nära vård i Västerbotten i sin verksamhet på lämpligt sätt samt ta fram ändamålsenliga former 

för uppföljning. Uppdraget förklaras därmed avslutat. 

Läs hela dokumentet på: https://meetingsplus.vll.se/committees/regionstyrelsen/mote-2019-04-02

(ärende 15)

Mer information lämnas av Gunilla Von Bergen Lodnert, hälso- och sjukvårdsstrateg, 090-785 74 10.

Riktade insatser inom området psykisk hälsa Region Västerbotten 2019–2022

I enlighet med 2018 års överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om 

psykisk hälsa, har Region Västerbotten tagit fram en handlingsplan. Riktade insatser inom området 

psykisk hälsa Region Västerbotten 2019–2022. 

Handlingsplanen innehåller uppsatta målområden och aktiviteter för 2019. Planen innehåller också 

en redovisning av uppnådda resultat av genomförda utvecklingsinsatser. Den bygger på och utvecklar 

den länsgemensamma analys- och handlingsplanen som har tagits fram tillsammans med 

kommunerna och som regionstyrelsen antagit vid sammanträdet den 6 februari 2019.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa handlingsplan för riktade insatser inom området psykisk 

hälsa i Region Västerbotten 2019–2020.

Mer information lämnas av Lena Grundberg, utredare hälso- och sjukvårdsstaben, 090-785 73 41.

Ny struktur för samverkan mellan regionen och länets kommuner avseende vård och 

omsorg

Region Västerbotten och länets kommuner samverkar i dag runt vård och omsorg som rör barn och 

unga, vuxna samt äldre. Det är mycket som fungerar bra i det praktiska samarbetet men det är 

tämligen oklart hur samverkanssystemet är uppbyggt och ska fungera. Därför fick en extern konsult i 

september 2017 ett uppdrag att ta fram förslag till ny struktur för samverkan mellan regionen och 

länets kommuner avseende vård och omsorg. Utredningen presenteras i en rapport.

Styrgrupp för regionkommun rekommenderade i oktober 2018 samtliga huvudmän att besluta om 

utredningens huvudpunkter. Samtliga huvudmän har beslutat att anta huvudpunkterna i utredningen 

och godkänt projektdirektivet. Projektet kan därmed starta.

AC Konsensus är utsedd till politisk styrgrupp för projektet. På tjänstepersonsnivå finns en styrgrupp 

med representanter från kommuner och regionen.

Regionstyrelsen har beslutat att informationen är delgiven.



Mer information lämnas av Anna Bergström, kvalitetssamordnare, 090-785 71 86.

Försäkring för läkemedel föreskriven utanför godkänd indikation

Läkemedelsförsäkringen AB har vid årsskiftet offentliggjort en skärpt tolkning av försäkringsvillkoren 

för skador orsakade av läkemedel utanför godkänd indikation. Som kan antas ha sin upprinnelse i en 

generell rekommendation från myndighet eller hälso- och sjukvården alternativt om läkemedlet 

föreskrivits på ett omfattande och systematiskt sätt och för vilket Läkemedelsverket inte funnit att 

det föreligger en positiv risk/nytta balans.

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolags (LÖF) patientförsäkring täcker inte ovanstående 

beskrivna skador, vilket innebär att patienten själv får stå för den ekonomiska risken om skada skulle 

uppkomma. Läkemededelsverket har dock i efterhand meddelat att barn som drabbas av skador ska 

omfattas av ersättning från läkemedelsförsäkringen, men däremot inte vuxna inom den 

regionfinansierade vården som inte uppbär likvärdigt försäkringsskydd som andra patienter.

LÖF har därför tagit fram en försäkring som omfattar det som läkemedelsförsäkringen genom sin nya 

tolkning av villkor undantagit.

Premien uppgår till 13,5 miljoner kronor per år som fördelas på varje region på sedvanligt sätt utifrån 

antalet invånare den 1 januari föregående år. Eftersom för-säkringen börjar gälla redan 2019 behöver 

LÖF ta ut en extra premie för 2019.

Regionstyrelsen beslutar:

Avtal om försäkring för läkemedel föreskriven utanför godkänd indikation med Landstingens 

Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) ingås.

Regiondirektören får i uppdrag att teckna avtal och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 

teckna försäkring.

Mer information lämnas av Maria Sterner, utredare ledningsstaben, 072-242 63 16.

Miljöpolitiskt program 2019

En förbättrad styrning och uppföljning av det miljöpolitiska programmet var i fokus under 2018. De 

prioriterade aktiviteterna skulle lägga grunden för det fortsatta arbetet 2019 och framåt. Av de 

planerade 16 huvudaktiviteterna 2018 genomfördes 13.

Förslag till prioriterade aktiviteter för 2019 är till stor del en fortsättning av 2018 års aktiviteter. 

Slutmålet är att inom Region Västerbotten skapa en bra grund att stå på inför fortsatt arbete med 

miljö- och klimatarbetet under nästa planperiod. Med en tydligare nulägesbild kan specifika, SMARTA 

mål specificeras som ger god effekt under de kommande åren.

Under första kvartalet 2019 har ett arbete startats för att beskriva hur Region Västerbotten arbetar 

med hållbarhet. Syftet är att konkretisera begreppet hållbarhet och på ett naturligt sätt koppla ihop 

kommande miljöklimatmål.



Organisationen för miljö- och klimatfrågor inom Region Västerbotten är svag och för att kunna driva 

ett miljöpolitiskt program behövs en resursförstärkning. För att säkerställa uppfyllande av lagar och 

krav utreds funktioner, organisation och hur processen kan förbättras. Utredningen görs i samarbete 

mellan HR-direktör och servicedirektör. Resursförstärkningen bidrar till kontinuitet, långsiktighet 

redan från början i arbetet med att skapa en grund och kartlägga förutsättningar för kommande 

uppbyggnad och struktur inom det miljöpolitiska programmet.

Regionstyrelsen beslutar:

Aktivitetsplan för det miljöpolitiska programmet 2019 fastställs i enlighet med förslag. Aktivitet 1, 7 

och 18 erhåller ersättning med sammanlagt 440 000 kronor. Medel tas ur regionstyrelsens resursram 

för det miljöpolitiska programmet.

Medel omfördelas under 2019 från regionstyrelsens resursram för det miljöpolitiska programmet till 

budget för verksamhetsområdet Service med 600 000 kronor vilket motsvarar kostnader för 1,0 

resurs. Omfördelningen ska beaktas fortsatt i kommande budgetberedning.

Mer information lämnas av Tommy Svensson, servicedirektör, 090-785 72 30.

Kontrollsystem för efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Dataskyddsombudet har följt upp dataskyddsarbetet inom landstingsstyrelsen för 2018 genom att 

granska inrapporterade personuppgiftshandläggare, inrapporterade registerförteckningar och 

personuppgiftsincidenter. Den sammantagna bedömningen är att det saknas en del 

registerförteckningar och att det är för få registrerade personuppgiftsincidenter relaterat till hur 

många anställda det fanns inom landstingsstyrelsen. Det finns inte utsedda 

personuppgiftshandläggare för varje verksamhet.

Inom nuvarande regionstyrelsens förvaltning (dåvarande landstingsstyrelsen) måste de nya 

arbetssätten med framförallt registerförteckningar och rapportering av personuppgiftsincidenter 

fortsätta att implementeras. För att lyckas kommer det att krävas mer resurser. Rapporten kommer 

att kommuniceras till respektive förvaltningschef samt personuppgiftsansvarige.

Regionstyrelsen har beslutat att informationen är delgiven.

Mer information lämnas av Sofia Fredriksson, utredare kanslienheten, 072-212 29 75 eller Josefine 

Leijon, jurist, 090-785 73 15.

Delegation av arbetsmiljöuppgifter

Utifrån den nya förvaltningsorganisationen inom Region Västerbotten behöver beslut om 

fördelningen av arbetsmiljöuppgifter revideras. 

Fullmäktige, styrelse och nämnd är ytterst ansvariga för arbetsmiljöarbetet. Regionstyrelsen har till 

uppdrag att leda och samordna förvaltningen i regionen och har därmed till uppgift att utarbeta 

regionövergripande styrdokument för arbetsmiljöarbetet.

Av förslag till styrdokument framgår att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter, genom delegation från 

nämnd, syftar till att fördela arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet till den nivå där arbetet kan 

integreras i ledning och planering av verksamheten, och att risker i arbetet därigenom förebyggs och 



en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av 

tjänstepersoner utifrån delegation från nämnd. Varje nämnd ska delegera arbetsmiljöuppgifter till 

sina respektive förvaltningschefer.

Av förslaget framgår bland annat att de som tilldelas uppgifter ska ha tillräckliga resurser, kunskaper 

och de befogenheter som krävs för att fullgöra uppgifterna.

Regionstyrelsen beslutar:

Förslag till övergripande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Region Västerbotten fastställs.

Arbetsmiljöuppgifter delegeras till regionstyrelsens förvaltningschef i enlighet med förslag.

Mer information lämnas av Kia Ronnhed, HR-direktör, 090- 785 72 18.

Landstingsstyrelsen – årsrapport 2018

Årsrapporten är landstingsstyrelsens sista uppföljningsrapport för året. I rapporten redovisas och 

analyseras resultat för perioden januari till december 2018 inklusive en uppföljning av de av 

regionfullmäktige identifierade inriktningsmålen för 2016–2019 samt målen i 2018 års 

verksamhetsplan.

Styrelsens verksamhetsplan innehåller 18 målvärden där samtliga har planerad uppföljning i 

samband med årsrapporten.

Av rapporten framgår att måluppfyllelsen generellt sett är god för alla inriktningsmål. För tre 

målvärden saknas underlag för att göra en bedömning av måluppfyllelse för 2018 eftersom nationell 

patientenkät inte är genomförd för primärvården. Av resterande 15 målvärden bedömer styrelsen att 

målvärdet uppfylls för 12 och upp-fylls delvis för ett. Två målvärden har inte uppfyllts.

Regionstyrelsen beslutar att upprättat förslag till årsrapport för landstingsstyrelsen 2018 fastställs.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 80.

Nämnden för folkhälsa och primärvård Skellefteå Norsjö-området – årsrapport 2018

Nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting upphörde den sista december 

2018. Nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå-Norsjö-området har därför inte kunnat anta 

den slutgiltiga redovisningen av verksamhetsårets ekonomiska resultat 2018. 

Nämnden bedömer att nämndens mål för 2018 är uppfyllda med tillfredsställande resultat. 13 

målvärden rapporteras för 2018, samtliga med målbeskrivning att de uppnås helt, övriga två 

målvärden är satta att redovisas genom det årliga inlämnade underlaget. 

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa årsrapport 2018 för nämnden för folkhälsa och primärvård 

Skellefteå Norsjö-området.

Mer information lämnas av Anna Löfgren, utredare, nämnden för folkhälsa och primärvård, 070-339

15 16



Nämnden för folkhälsa och primärvård södra Lappland - årsrapport 2018

Nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting upphörde den sista december 

2018. I organisationen för Region Västerbotten finns de inte kvar. Detta medförde att nämnderna 

inte hade möjlighet att anta en årsrapport för 2018 som innehöll den slutgiltiga redovisningen av 

verksamhetsårets ekonomiska resultat.

Med hänvisning till detta har nämnderna valt att presentera och anta den del av årsrapporten som 

avser måluppfyllelse av fullmäktiges uppdrag kopplat till den verk-samhetsplan som nämnderna 

antagit för 2018. Nämnderna har också i sin rapport redovisat en prognos för måluppfyllelse av sin 

budget.

Nämnden för folkhälsa och primärvård i södra Lappland bedömer i sin beredande årsrapport att den 

kommer att hålla sig inom sin budget för 2018. Nämndens be-dömning stämmer överens med det 

slutgiltiga resultatet för 2018.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa årsrapport 2018 för nämnden för folkhälsa och primärvård 

södra Lappland.

Mer information lämnas av Annelie Bygdén, utredare, nämnden för folkhälsa och primärvård, 0950-

394 65.

Nämnden för folkhälsa och primärvård Umeåregionen – årsrapport 2018

Nämnderna för folkhälsa och primärvård i Västerbottens läns landsting upphörde den sista december 

2018. Nämnden för folkhälsa och primärvård Umeåregionen har därför inte kunnat anta den 

slutgiltiga redovisningen av verksamhetsårets ekonomiska resultat 2018. 

Nämndens bedömning av måluppfyllelse för 2018 är att sju av de tio målen har uppfyllts helt, ett av 

målen uppfylls delvis och två av målen har inte uppfyllts. De mål som inte har uppfyllts har noga 

analyserats i rapporten.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa årsrapport 2018 för nämnden för folkhälsa och primärvård

Umeåregionen.

Mer information lämnas av Ann-Sofi Grenholm, utredare, 090-785 70 78.

Samverkansnämnden – årsrapport 2018

Samverkansnämnden i Västerbottens läns landsting upphörde den sista december 2018. Nämnden 

har därför inte kunnat anta den slutgiltiga redovisningen av verksamhetsårets ekonomiska resultat 

2018. Nämnden har i sitt dokument ”Beredande av årsrapport 2018” som antogs den 7 december 

2018 gjort en bedömning av måluppfyllelse för 2018.

Årsrapporten består därför av en bilaga med ekonomiskt utfall för 2018 samt nämndens sedan 

tidigare antagna rapport ”Beredande av årsrapport 2018”. Tillsammans utgör dokumenten 

nämndens årsrapport 2018.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa årsrapport 2018 för samverkansnämnden.

Mer information lämnas av Ann-Sofi Grenholm, utredare, 090-785 70 78.



Nämnden för funktionshinder och habilitering – årsrapport 2018

Nämnden för funktionshinder och habilitering har till och med den sista december 2018 ansvarat för 

de verksamheter som tillgodoser rehabilitering, habilitering och särskilt stöd till personer med en 

eller flera funktionsnedsättningar, tolktjänst till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet 

samt hjälpmedelsservice till hälso- och sjukvården i landstinget och länets kommuner. Nämnden har 

samverkat med övriga nämnder i landstinget, länets kommuner och intresseorganisationer med 

målet att öka kunskap och utveckling kring funktionshinderspolitik, habilitering och hjälpmedel.

Årsrapport per december 2018 är nämnden för funktionhinder och habiliterings tredje 

uppföljningsrapport för året till landstingsstyrelsen. I rapporten redovisas och analyseras resultat för 

2018 inklusive en uppföljning av de av fullmäktige identifierade in-riktningsmålen för 2016–2019 

samt målen i nämndens verksamhetsplan.

Nämnden för funktionshinder och habilitering ersattes från den 1 januari 2019 med utskott för 

funktionshinder och samverkan inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Årsrapporten är den sista 

rapporten från nämnden för funktionshinder och habilitering. Rapporten är beredd i utskott för 

funktionshinder och samverkan.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa årsrapport 2018 för nämnden för funktionshinder och 

habilitering.

Mer information lämnas av Karin Linder, utredare, 090-785 71 18.

Regionstyrelsens underlag till plan och budget 2020

Som en del i regionens planeringsprocess lämnar regionstyrelsen förslag till regionplan 2020–2023 

och budget 2020. Beslut om regionplan och budget fattas av regionfullmäktige.

För beredningsarbetet lämnar varje nämnd och styrelse in underlag i syfte att, inom kända 

ekonomiska ramar, beskriva prioriteringar och strategier för hur verksamheten kan anpassas till 

förutsättningarna.

Utifrån det lämnar styrelsen underlag för områden inom dess verksamhetsansvar; 

verksamhetsområde service, verksamhetsområde digitalisering samt de landstingsgemensamma 

staberna.

Inom Digitalisering och medicinsk teknik pågår ett förändringsprogram för att långsiktigt komma i 

ekonomisk balans. Aktiviteter för att nå detta mål är bland annat; omförhandlingar och besparingar 

inom befintliga serviceavtal, effektiviserade arbetssätt, ifrågasätta återrekryteringar vid 

pensionsavgångar.

Inom fastighetsprocessen finns många utmaningar framförallt vad gäller alla fastighetsinvesteringar 

och omflyttningar. Det akuta fastighetsunderhållet är i ett kritiskt läge och fastigheterna är i behov av 

omfattande åtgärder. Ett antal investeringsprojekt behövs senareläggas för att 

investeringsutbetalningarna ska rymmas inom investeringsramen. De kommande årens stora 

investeringsbehov medför ökade avskrivningskostnader.

Att kunna attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetenser är en avgörande 

förutsättning för att Region Västerbotten ska klara sitt uppdrag. Regionen måste vidta åtgärder på 



alla nivåer för att behålla och utveckla medarbetare och verksamhet samt för att rekrytera och 

attrahera nya medarbetare.

Ett av de riktade uppdragen från regionfullmäktige till regionstyrelsen 2019 är att utreda och 

förbereda åtgärder för ekonomisk hållbarhet för kommande planperiod. Regiondirektören har 

lämnat uppdrag till förvaltningarna att ta fram förslag till åtgärder som kommer att beredas av 

centrala ledningsgruppen. Därefter hanteras underlagen av styrelsens arbetsutskott och förslag

lämnas av regionstyrelsen till regionfullmäktige.

Att ta fram en långsiktig och finansierad investeringsplan var likaså ett av de riktade uppdragen från 

fullmäktige 2019. Fortsatt upplåning kommer att krävas för att fullfölja investeringsplanen. Den nu 

framtagna planen visar på ett finansieringsbehov som överstiger finansieringsmöjligheterna. En 

prioritering av planen krävs. Ytterligare finansieringsalternativ ska undersökas.

Regionkommunbildningen 2019 innebar att verksamhet sammanfördes från tre olika organisationer 

och bildade en ny organisation. För att ge den nya organisationen bästa möjliga förutsättningar att 

verka som en enhet och öka tydlighet i styrning och prioriteringar har en översyn av Region 

Västerbottens styrmodell inletts i enlighet med uppdrag från fullmäktige. Styrningen ska syfta till att 

uppnå god kvalitet med god ekonomisk hushållning och arbetet ska beskrivas i regionplanen för 

2020–2023 för att sedan pågå under hela planperioden.

Regionstyrelsen har beslutat att underlag för plan och budget 2020 fastställs i enlighet med förslag.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 75 eller Lina Renfors, 

strateg, 090-785 70 97.

Central personuppgiftsansvarig myndighet till kvalitetsregister Transtyretinamyloidos i 

Sverige

Amyloidoscentrum (tidigare FAP-teamet) i Umeå har sedan 1980-talet haft ansvar för utredning och 

behandling av ärftlig transtyretinamyloidos (Skelleftesjukan) i Norra sjukvårdsregionen och även tagit 

emot patienter från andra delar av Sverige och världen. Ända sedan 1980-talet har man samlat data i 

ett lokalt register för att kunna kartlägga sjukdomens förekomst, utbredning och fenotyp samt för att 

följa upp vårdens kvalitet. I dag finns data på drygt 1 000 patienter insamlad, vilket avsevärt 

underlättat arbetet med att kartlägga sjukdomen och att ge råd till patienter och anhöriga om 

utredning och behandling.

Syftet med att starta ett nytt register, SveATTR, är dels att samla befintliga data på en säker och 

modern plattform, dels att underlätta införande och uttag av data. Detta skulle också möjliggöra ett 

mer samordnat nationellt kvalitetsregister. De indikatorer som avses samlas in är i stort sett de 

samma som tidigare, och rör födelsedata, kön, genotyp, debutålder, debutsymptom, 

sjukdomsstadium, performance status, näringsstatus, hjärtfunktion, njurfunktion, 

bromsmedicinering, eventuell organtransplantation och dödsdatum. Data från registret kommer att 

föras tillbaka till användarna (FAP-teamet i Piteå samt de neurologiska klinikerna på Karolinska 

sjukhuset, Huddinge och Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg) genom regel-bundna rapporter som 

meddelas via elektroniska utskick och/eller fysiska möten. Data kommer också att användas för att 

följa upp kvaliteten i vården och synliggöra behovet av resurser kring dessa patienter. Inget 

motsvarande register för transtyretinamyloidos finns i dag.



Regionstyrelsen har beslutat att Region Västerbotten fastställs vara central personuppgiftsansvarig 

myndighet för kvalitetsregistret Transtyretinamyloidos i Sverige (SveATTR).

Det åligger regionstyrelsen att ansvara för registret.

Mer information lämnas av Yulia Blomstedt , enhetschef, 090-785 72 80.

Finansrapport Region Västerbotten februari 2019

En likviditets-, portfölj- och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för 

perioden 2005-08-31 - 2019-02-28.

Likviditet februari 2019

Likvida medel per sista februari uppgick till 795 Mkr till 0 procents ränta, exklusive en kredit på 100 

Mkr.

Portföljutveckling februari 2019

Totala portföljen utvecklades +2,2 procent, vilket är -1,1 procent mot index som utvecklades +3,3 

procent under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +4,5 procent under månaden, vilket är -0,1 procent mot index som gick 

+4,6 procent.

Ränteportföljen utvecklades +0,2 procent under månaden, vilket är +0,2 procent jämfört med index 

som gick +0,0 procent under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport februari 2019

Regionens totala lån uppgår per sista februari till 1 600 Mkr, till en genomsnittsränta på 0,28 procent.

Regionstyrelsen har beslutat att godkänna finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005 

08 31—2019 02 28.

Mer information lämnas av Katarina Holmgren, ekonomidirektör, 090-785 70 75.

Motion om att återföra den geriatriska kompetensen i särskilda boenden

Marianne Normark (L) har lämnat in en motion med förslag om att återinföra geriatrisk kompetens i 

Umeå kommuns särskilda boenden och att utreda möjligheten att utveckla detta i övriga kommuner i 

länet. Bakgrunden är att Västerbottens läns landsting för flera år sedan beslutade att inte längre ha 

geriatrisk kompetens vid Umeå kommuns särskilda boenden, då det var orättvist mot andra 

kommuner som inte hade detta. Motionären anser att det är en självklarhet att äldre ska ha samma 

tillgång till specialkompetens som människor i övriga sjukvården.

Av motionsyttrandet framgår att det togs beslut om förändringar vid Geriatriskt centrum för att säkra 

en trygg geriatrisk vård i Västerbotten. Förändringen genomfördes till förmån för en nära vård vid 

länets hälsocentraler och sjukstugor där Geriatriskt centrum utgör specialister inom området. 



Geriatriskt centrum skulle i dagsläget inte kunna återta ansvaret då det finns färre geriatriker 

tillgängliga. För att kunna erbjuda en jämlik vård avseende geriatrisk kompetens i hela länet är 

utvecklade arbetssätt och nyttjande av distansteknik ett stöd till primärvården.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Motion om trygg och säker förlossningsvård oavsett vart i länet var barnets föräldrar bor

Maria Kristoffersson (C) har lämnat in en motion med förslag om att fullmäktige ska besluta att ge 

regionstyrelsen i uppdrag att se över vilka alternativa lösningar som finns för föräldrar som har långt 

hem att få logi på den ort där BB finns då en förlossning startat. 

Förslaget innefattar också att se över vilket stöd som kan ges under färd till BB. En presentation 

önskas på fullmäktige under 2019. Bakgrunden till motionen är att förlossningsvården ska vara 

tillgänglig och trygg i hela länet när man ska bli förälder. Att inte behöva bli hemskickad från BB då 

man har lång väg kan motverka onödig stress för den födande mamman, pappan och det barn som 

kommer till världen.

Av motionsyttrandet framgår att om förlossningen anses vara i aktivt skede får de blivande 

föräldrarna stanna på BB/Förlossningsavdelning i Lycksele, Skellefteå eller Umeå. För inlandsbor 

gäller att om förlossningen avstannat eller är i latensfas och föräldrarna inte önskar åka hem, på 

grund av långt avstånd, så finns fyra övernattningsrum på lasarettet i Lycksele tillgängliga. Det stöd 

som finns under färd till BB är samtal via telefon med tjänstgörande barnmorska vid den 

förlossningsenhet man kontaktat.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Motion om att inrätta vårdcentral med inriktning mot psykisk ohälsa

Marianne Normark (L) m.fl. har lämnat in en motion med förslag om att inrätta vårdcentral med 

inriktning mot psykisk ohälsa, något som man menar skulle gagna patienter, anhöriga och 

utvecklingen av primärvården. 

Av motionsyttrandet framför att patienter med psykisk ohälsa omhändertas både inom specialistvård 

och inom Primärvård. Primärvården har en central roll att vara första linjen och möta de vanliga 

tillstånden bland befolkningen som lätta till måttliga depressioner och ångesttillstånd. Det görs ett 

bra arbete i primärvården, men svårigheter ligger i likriktning och utformning av den vård som 

hälsocentralerna erbjuder.

Att skapa en hälsocentral med inriktning på psykisk ohälsa bidrar inte till att skapa en god och jämlik 

vård i hela länet och strider mot grunden i valfrihetssystemet, då listade patienter till dessa 

hälsocentraler skulle ges annat vårdutbud. Medborgarna i Västerbotten ska ges en frihet att välja 

hälsocentral, med likriktad vård, oavsett var man bor och oavsett var man väljer att lista sig.

Behovet av vård för psykisk ohälsa är större än tillgängliga resurser i hälso- och sjukvården. Åtgärder 

kommer att krävas på flera olika vårdnivåer; med generella in-satser i samverkan med kommunerna, 

på första linjen inom primärvården och inom den specialiserade vården. Det finns behov av att 

utveckla samverkan med specialistnivåer och andra samverkansparter. Detta gäller framförallt för 

patientgrupper som ”ligger i gråzonen” gentemot specialistvården.



För att möta upp behovet av en mer samlad vård krävs en fördjupad omstrukturering som omfattar 

hela vårduppdraget kring patienten. Utredning om Nära vård, Västerbotten, pågår och förväntas 

utmynna i en strategi som kan ligga till grund för fortsatta beslut om ansvar för utveckling.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Motion om att återöppna öron-näsa-halsmottagning i Skellefteå och Lycksele

Ewa-May Karlsson (C) med flera har lämnat in en motion med förslag om att öron-näsa-

halsmottagning (ÖNH) återupptas vid Skellefteå- och Lycksele lasarett. Motionärerna anser att 

utvecklingen de senaste åren har gått i fel riktning, att sjukvården centraliseras allt mer. När 

Västerbottens läns landsting beslutade att inte längre anlita hyrläkare för att upprätthålla ÖNH-

mottagning i Skellefteå och i Lycksele, var inriktningen att återuppta mottagningarna vid orterna. 

Detta har ännu inte skett och därför kräver Centerpartiet att det ursprungliga beslutet verkställs.

Av yttrandet framgår att verksamhetens långsiktiga ambition är att öppna ÖNH-mottagning i 

Skellefteå och i Lycksele. Mottagningarna stängdes på lasaretten på orterna på grund av brist på 

specialistläkare. Under 2019 räknar verksamheten med att läkarsituationen är så pass stabil att det 

går att göra en plan för att åter öppna dessa mottagningar. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion om att rädda liv med ambulansdrönare

Andreas Löwenhöök (M) har lämnat in en motion med förslag om att regionstyrelsen får i uppdrag 

att utreda införande av ambulansdrönare i Västerbottens län samt att utreda fler 

användningsområden där drönartekniken kan bidra till att utveckla hälso- och sjukvården.

Bakgrunden till motionen är att det på flera håll redan används drönare för att transportera 

hjärtstartare för att hjälpa människor som drabbats av hjärtstopp. I vårt län, med långa avstånd, har 

ambulanser ofta långa utryckningstider och ambulanshelikoptern är en begränsad resurs. För att 

kunna minska tiden mellan hjärtstopp och det att patienten defibrilleras skulle ambulansdrönare 

kunna vara ett viktigt komplement, särskilt på platser där ambulanser/räddningstjänst har svårt att 

nå i tid. Enligt Andreas Löwenhöök är det säkert möjligt att på sikt hitta fler användningsområden för 

drönare inom sjukvården.

Av motionsyttrandet framgår att drönartekniken fortfarande är i ett första skede och där den 

används inom hälso- och sjukvård är den av testkaraktär. Glesbygdsmedicin (GMC) i Storuman är 

engagerade i ett sådant projekt för att utreda möjligheterna att använda drönare för att bland annat 

flyga ut mediciner till det digitala vårdrummet i Slussfors. I nuläget behöver tekniken utvecklas 

ytterligare innan den kan implementeras i akutsjukvården i Västerbotten. 

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Motion om att avskaffa folkhälsobidraget

Andreas Löwenhöök (M) har lämnat in en motion med yrkande om att avskaffa folkhälsobidraget och 

att uppdra åt regionstyrelsen att dels fördela ut medlen till länets kvinnojourer, dels att dela ut 



medel för att förstärka sjukvården i länet. Syftet med folkhälsomedlen till frivilligorganisationer är att 

främja folkhälsan i länet.

Bakgrunden till motionen är att motionären anser att under de senaste åren har bidraget, som 

omfattat 1,5 miljoner kronor, bland annat har fördelats till föreningar med tvivelaktig demokratisk 

syn, föreningar för alternativmedicin och behandlingsmetoder. Vidare har det varit svårt att 

utvärdera om insatser som har gjorts till följd av bidraget lett till en bättre hälsa hos deltagarna.

Av motionsyttrandet framgår att frivilliga organisationer har sedan 2002 möjlighet att ansöka om 

folkhälsobidrag som ett komplement till Region Västerbottens egen hälsofrämjande och 

förebyggande verksamhet. Riktlinjer för folkhälsobidrag är ett stöd vid handläggning av ansökningar 

och antaget av samverkansnämnden. Samverkansnämnden ska bedöma att det finns behov av 

ytterligare verksamhet inom området, till exempel genom att föreningen möter en ny målgrupp 

och/eller möter den på ett annat sätt än övrig verksamhet. Bidraget ska användas till kostnader som 

är direkt kopplade till verk-samheten/projektet, till exempel kostnader i samband med aktiviteter.

Det arbete som kvinno- och tjejjourer gör för våldsutsatta är en viktig del i länets folkhälsoarbete. 

Region Västerbotten bör därför stötta detta på lämpligt sätt. Enligt socialtjänstlagen är det 

kommunerna som ansvarar för att våldsutsatta kvinnor och barn får stöd och hjälp.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B 

Många i gruppen män som har sex med män (MSM) har förhöjd risk för att smittas av bland annat 

hepatit A och B och ingår i riskgrupperna i Folkhälsomyndighetens dokument ”Rekommendationer 

om vaccination mot hepatit B”. MSM utgör cirka 2–3 procent av den manliga befolkningen. 

Idag ges gratis vaccination för hepatit A och B till patienter med hiv och hepatit C. Personer som 

injicerar droger får vaccination mot hepatit B. Världshälsoorganisationen, WHO, och Sverige har 

antagit målet att eliminera hepatit till 2030, där vaccination mot hepatit A och B är den effektivaste 

strategin.

Ärendet har beretts i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 februari 2019 och nämnden beslutade att 

erbjuda kostnadsfri vaccination (inklusive fri stickavgift) mot hepatit A och B för gruppen MSM som i 

kontakt med sjukvården identifieras med riskfaktorer för smitta.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:

Region Västerbotten inför kostnadsfri vaccination mot hepatit A och B för riskgruppen MSM.

Resurser för kostnader under 2019 tas ur regionstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

Mer information lämnas av Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, 090-785 72 52.

Fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet i Västerbotten 2019

Statens kulturråd beslutade den 24 januari 2019 att bevilja Region Västerbotten statsbidrag om 

84 882 000 kronor att fördelas i enlighet med förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till 

regional kulturverksamhet under 2019.



Anslaget är uppräknat med 1 procent i förhållande till 2018 års grundbidrag. I beloppet ingår 

1 200 000 kronor som en tillfällig förstärkning i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till 

folkbiblioteksverksamheten i regionen.

Kulturplanen är det underlag som krävs för att erhålla det statliga anslaget till regional 

kulturverksamhet enligt kultursamverkansmodellen. Medlen ska fördelas till verksamhetsområden 

som ingår i kultursamverkansmodellen. Förbundsfullmäktige godkände den 3 december 2015, § 96, 

Västerbottens läns kulturplan 2016 2019. Kulturrådet bedömer att Region Västerbottens regionala 

kulturplan uppfyller kraven på vad en sådan plan ska innehålla.

Förslag till fördelning av medel 2019 har upprättats. Ärendet har beretts i regionala 

utvecklingsnämnden (RUN). Av förslaget framgår att erhållna statsbidrag fördelas med uppräkning 

motsvarande 1 procent av ersättning för 2018 på samtliga verksamheter inom 

kultursamverkansmodellen samt att anslagen till regional museiverksamhet fördelas till 

Västerbottensmuseum AB, Skellefteå museum AB och Skogsmuseet i Lycksele AB.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att fördelning av statliga anslag till regional 

kulturverksamhet i Västerbotten 2019 sker enligt upprättat förslag.

Mer information lämnas av Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare, 090-16 57 19.

Revideringar av bolagsordningar, ägardirektiv m.m.

Region Västerbotten bildas 1 januari 2019, vilket medför att regionförbundet Region Västerbotten 

avvecklas och att deras uppdrag flyttas in i Region Västerbotten. 

En följd av detta är att Region Västerbotten övertar ägaransvaret i de bolag som fram till och med 31 

januari år 2018 ägs och delägs av regionförbundet. Efter beslut i landstingsfullmäktige den 9 oktober 

2018 och i regionförbundet Region Västerbottens fullmäktige den 29 november 2018 övertar således 

Region Västerbotten regionförbundets aktieandelar till bokfört värde och ägar/delägar-ansvaret i: 

Västerbottens museum AB, Skogsmuseet i Lycksele AB, Norrlandsoperan AB, Skellefteå museum AB, 

Västerbottensteatern AB, ALMI Företagspartner Nord AB, AC Net Internservice AB, AC-Net 

Externservice AB, Norrbotniabanan AB, Uminova Innovation AB, Umeå Biotech Incubator AB, AB 

Transitio.

Inför övertagandet av nämnda bolag beslutade den tidigare landstingsstyrelsen om förslag till 

revideringar i form av justeringar i bolagsordning, ägardirektiv och 

konsortialavtal/samverkansavtal/aktieägaravtal. Justeringarna omfattar endast den nödvändigaste 

formalian, vilket krävs i och med att den nya regionkommunen träder i kraft. Det handlar i 

förekommande fall om ändring av namn, organisationsnummer samt hur revisor utses. Förslaget har 

varit på remiss hos delägarna vars fullmäktige har tillstyrkt föreslagna revideringar.

Justeringar har gjorts i bolagsordning, konsortieavtal och ägardirektiv för respektive bolag; Skellefteå 

museum AB, Västerbottensteatern AB, Västerbottens museum AB, Norrlandsoperan AB, AC-Net 

Externservice AB, AC-Net Internservice AB och Skogsmuseet i Lycksele AB.

Justeringar har gjorts bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Norrbotniabanan AB.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:



Bolagsordning, konsortieavtal och ägardirektiv för Skellefteå museum AB, Västerbottensteatern AB, 

Västerbottens museum AB, Norrlandsoperan AB, AC Net Externservice AB, AC-Net Internservice AB 

och Skogsmuseet i Lycksele AB godkänns.

Bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Norrbotniabanan AB godkänns.

Mer information lämnas av Henrik Sandberg, jurist, 090-785 73 08.

Revidering av regionstyrelsens delegationsordning

Regionstyrelsens delegationsordning som beslutades vid styrelsens sammanträde den 8 januari år

2019 är nu i behov av komplettering. De områden som främst berörs är ärendegrupper inom

områdena ekonomi och upphandling.

Regionstyrelsen har beslutat att fastställa reviderad delegationsordning för landstingsstyrelsen.

Förnyat beslut folkhälsobidrag

Regionstyrelsen beslutade i januari 2019 om fördelning av folkhälsobidrag. Efter att regionstyrelsens 

protokoll justerades upptäcktes en felaktighet i bilagan till beslutet. Av företeckningen över 

föredelning av medel framgår att Tegs SK Hockey får 50 000 kronor i bidrag. Enligt 

Samverkansnämndens förslag, som regionstyrelsen tagit del av inför beslutet, föreslogs att Tegs SK 

Hockey inte skulle beviljas medel på grund av att föreningens ansökan inte uppfyllt uppsatta krav. 

Föreningen har också meddelats att de inte kommer få medel. 

Med anledning av detta behöver ett förnyat beslut tas som korrigerar felaktigheten rörande ansökan

från föreningen Tegs SK Hockey.

Regionstyrelsen har beslutat att medel ur Folkhälsobidrag 2019 till föreningen Tegs SK utgår med 0 

kronor. Beslutet innebär att tidigare beslut om att tilldela 50 000 kronor till föreningen upphävs.




