
Sammanfattning av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 9 september 
2021 

Här är en sammanfattning av några av de beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade vid sitt 
sammanträde den 9 september. 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-2021-09-09 

På sidan publiceras också protokollet, några dagar efter sammanträdet. 

 

Månadsrapport per juli 2021 

Hälso- och sjukvårdens verksamheter har under året präglats av den pågående covid-19 pandemin. 
Det har inneburit ett svårhanterligt läge med stora ansträngningar att hantera covid-19-relaterade 
vårdtillfällen, omställning med prioriteringar, smittspårning och vaccinationer. Som tidigare beskrivits 
har det också inneburit att planerade projekt och utvecklingsarbeten har satts på paus. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för juli månad på 9 miljoner 
kronor vilket innebär en ackumulerad negativ avvikelse på 152 miljoner kronor och en 
nettokostnadsökning på 0,3 procent. Under perioden har intäkterna varit 11 procent högre än 
föregående år medan kostnaderna ökat med 4,4 procent. Både kostnader och intäkter påverkas av 
den pågående pandemin och påverkar jämförelser mot tidigare år.  

Månadens positiva budgetavvikelse påverkas främst av låga produktionskostnader och låga 
kostnader för utomlänsvård.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att godkänna månadsrapport per juli 2021. 

 

Regionvårdsrapport 2020 

Rapporten är den nionde i ordningen för uppföljning av regionvården vid Norrlands 
universitetssjukhus (Nus). I rapporten redovisas kvaliteten av regionvården vid Nus i nationell 
jämförelse inom de kliniker som har störst omfattning av regionvård. 

Uppgifter om patientvolymer och kostnader för regionvården presenteras på övergripande nivå. 
Rapporten redogör också för hur Region Västerbotten arbetar för att uppnå målen i God vård. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att rapporten är delgiven och skickas till Norra 
sjukvårdsregionförbundet och andra intressenter.  

Regionvårdsrapport 2020 finns att läsa här: 
https://regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Regionv%C3%A5rdsrapport%202020.pdf  

 

Granskning av ärendeberedningen 2020 

Revisionen har granskat ärendeberedningen 2020 och lämnat följande rekommendationer till hälso- 
och sjukvårdsnämnden: 



 Säkerställ att det finns aktuella styrdokument för ärendeberedningen. 
 Dokumenten bör tydliggöra vilket ansvar förvaltningschefen har samt hur beredningen av 

regionfullmäktiges ärenden ska gå till. 
 Säkerställ att förvaltningschefen är aktiv och stärker sin kontroll över ärendeberedningen. 

Det gäller både arbetet med att sortera flödet av ärenden som berör nämnden samt 
beredningsprocessen för nämnden. 

 Följ upp och utvärdera kvaliteten på beredningsprocessen och 
 beslutsunderlagen. Utvärderingen bör även innefatta delegations- och 

vidaredelegationsbeslut. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att godkänna förslaget till yttrande.  

 

Granskning av styrning och kontroll över HR-stödet till chefer 

Revisorerna har genomfört en granskning som visar att regionstyrelsen och hälso- och 
sjukvårdsnämnden inte har en tillräcklig styrning och kontroll över HR-stödet till chefer i hälso- och 
sjukvården och tandvården.  

HR-stödet till cheferna styrs i hög grad med hjälp av informella kontakter mellan hälso- och 
sjukvårdsdirektören, HR-direktören och andra tjänstepersoner i de olika förvaltningarna. Varken 
regionstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden har följt upp hur HR-stödet fungerar. 

Revisorerna lämnar följande rekommendationer: 

 Förtydliga hur regionstyrelsens centrala HR-stab ska fungera i förhållande till övriga 
nämnders förvaltningar. 

 Tydliggör hur styrning av det centrala HR-stödet ska gå till när det gäller stödets inriktning 
och omfattning. Säkerställ exempelvis att det finns beslutade principer och kriterier för hur 
fördelningen av HR-partners till chefer ska gå till. 

 Säkerställ en kontinuerlig uppföljning av att HR-stödet till cheferna fungerar ändamålsenligt. 
 Säkerställ en tydligare berednings- och beslutsprocess för styrande dokument inom HR-

området som berör flera nämnders verksamheter. 
 Säkerställ att uppdrag för HR-strateg, HR-partners med flera som arbetar som stöd till chefer 

i hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning är beslutade och dokumenterade. 

I svaret till revisionen beskrivs hur HR-stödet i regionen fungerar och hur det kan utvecklas för att 
förbättra samverkan.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att godkänna förslaget till yttrande. 

 

Granskning av regionens arbete att förebygga, motstå och hantera en kris 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av revisionens granskningsrapport där man tittat på 
regionens krisberedskap samt den särskilda sjukvårdsledningens hantering av den pågående 
coronapandemin. 

Syftet med granskningen är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden 
säkerställt en tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med krisberedskap inom sina 
ansvarsområden.  



Revisionens slutsatser visar på brister i regionstyrelsens samt hälso- och sjukvårdsnämndens 
förberedande arbete med krisberedskap. 

I yttrandet håller regionen med i en stor del av de brister som iakttagits i revisionens granskning. 
Granskningen är noggrann genomförd och innehåller värdefulla lärdomar som tillsammans med 
andra utvärderingar och underlag kommer att bidra till förbättringar inom det kris- och 
katastrofmedicinska beredskapsområdet. 

En del av bristerna som uppmärksammas i revisionsrapporten har det funnits en medvetenhet om 
sedan tidigare och därför har olika åtgärder redan genomförts och initierats, exempelvis i samband 
med att ny plan för kris- och katastrofmedicinsk beredskap fastställts. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att godkänna yttrandet enligt förslag. 

 

Granskning av 1177 

Revisorerna har granskat 1177.  Granskningen visar att det finns en stor kundnöjdhet med 1177 men 
att den politiska styrningen av 1177 under 2020 var för svag.  

Revisorerna lämnar följande rekommendationer: 

 Besluta om direktiv, mål, uppdrag och strategier för verksamheternas arbete med 1177 
Vårdguiden. 

 Följ upp och utvärdera verksamheternas arbete med 1177 samt måluppfyllelse 
 Säkerställ att det under 2021 tas fram en miniminivå gällande vilket utbud av 1177:s e-

tjänster som enskilda hälsocentraler och mottagningar ska erbjuda. 

I yttrandet beskriver regionen vilka aktiviteter som pågår och är planerade för att förbättra och 
utveckla 1177, däribland en ny digitaliseringsstrategi som håller på att tas fram som säkerställer att 
regionens strategier överensstämmer med nationella intentioner. Det planeras både aktiviteter inom 
regionen men även i samverkan med norra sjukvårdsregionen. 

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

 

Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträdestider 2022 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om sina sammanträdestider för 2020 enligt följande:  

1 februari 
15 mars 
31 mars 
12 maj 
16 juni 
18 augusti 
13 september (extra) 
13 oktober 
16 november 
7 december 
21 december (extra) 

13 januari 
16 februari 
29 mars 
12 april 
24 maj 
28 juni 
22 september 
26 oktober 
1 december 
20 december 

 



Initiativärende: Stärkt samarbete med Österbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt 

Moderaterna föreslår i ett initiativärende att regionen påbörjar en översyn av det tidigare 
intentionsavtalet med Vasa för att undersöka vilka områden som samarbetet kan stärkas ytterligare. 

Pandemin har inneburit att vårdköerna vuxit ytterligare. En av åtgärderna för att komma till rätta 
med detta kan vara att fördjupa samarbetet med Vasa Sjukvårdsdistrikt. Moderaterna vill att Region 
Västerbotten undersöker möjligheten att köpa planerad (elektiv) vård av Vasa inom områden där 
Västerbotten har långa vårdköer samt där de har kapacitet att ta emot patienter. Det skulle bli ett 
vinna-vinna får båda parter. Dessutom bidrar det till att stärka samarbetet mellan våra två regioner, 
menar man.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att bifalla initiativärendet. 

 

Fler ärenden som nämnden behandlade på sammanträdet 

Alla ärenden finns beskrivna i protokollet som publiceras några dagar efter sammanträdet bland 
handlingarna https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2021-09-
09 

 

 Upphandling av dental utrustning till Tandvård 
 Revidering av det nationella systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring 
 Sortimentsprocessen för hjälpmedel 

 


