
 

Region Västerbotten 

Sammanfattning från hälso- 
och sjukvårdsnämnden den 
22 september 2022

Här är en sammanfattning av några av de beslut som hälso- och 
sjukvårdsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 28 juni. 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-
2022-09-22    

På sidan publiceras också protokollet, några dagar efter sammanträdet. 

 

6. Upphandling, MR-system helkropp, supraledande magnet till 
Bild- och funktionsmedicin 
Tilldelningsbeslut i upphandlingen. Upphandlingssekretess råder. Namn på 
leverantör anges i det justerade protokollet.  

 

7. Hälso och sjukvårdsnämndens delårsrapport per augusti 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fastställt delårsrapport per augusti 2022 och 
överlämnar den till regionstyrelsen. 

Fortsatt påverkade av pandemin 
Verksamheten har allt sedan inledningen av 2020 präglas av den pågående 
pandemin med hantering av covid-19 relaterade vårdtillfällen och omfattande 
omställningsarbete med prioriteringar för att upprätthålla vård i sin helhet.  

Under hösten 2022 fortsätter vaccinationer mot covid-19 (höst och vinterdos). 
Detta tillsammans med den uppskjutna vård som pandemin orsakat, fortsatt 
testning, pandemirelaterad vård och ökad sjukfrånvaro, gör att sjukvården är 
fortsatt påverkad av pandemin.  

https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2022-09-22
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Brist på omvårdnadspersonal, framför allt sjuksköterskor och undersköterskor vid 
många enheter har påverkat antalet vårdplatser och vårdflöden negativt under 
perioden.  

Ekonomi 
Ekonomin inom nämndens verksamheter har även under 2022 fortsatt att 
påverkas av den pågående covid-19 pandemin, både genom ökade och minskade 
kostnader men också genom tillkommande statsbidrag. Detta har försvårat 
jämförelser och prognoser. 

Den fortsatt pågående pandemin bidrar också till att det ansträngda ekonomiska 
läget kvarstår för nämndens verksamheter. Situationen under året med ökad 
korttidsfrånvaro för personalen har påverkat verksamheterna och vårdplatser har 
reducerats. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar vid delår per augusti 2022 en negativ 
avvikelse mot budget på 50 miljoner kronor och en negativ 
nettokostnadsutveckling på 1,1 procent. 

Under perioden har intäkterna varit 9,3 procent högre än föregående år medan 
kostnaderna ökat med 3,3 procent. 

Intäkterna samlat redovisar ett överskott mot budget för perioden på 215 
miljoner kronor, varav vårdintäkterna ett underskott på 38 miljoner kronor. 
Patient intäkter och tandvårdsintäkter redovisar liksom under pandemin stora 
underskott och som för perioden ackumulerat uppgår till -58 miljoner kronor. 

Underskotten vägs upp av statsbidrag för merkostnader, provtagning och tester 
kopplat till covidpandemin. Ett statsbidrag har i juni överförts från 
Regionstyrelsen på 105 miljoner kronor. Det är riktat till merkostnader och 
minskade regionintäkter uppkomna av pandemin. 

Kostnaderna har ett underskott mot budget på totalt 265 miljoner kronor. Störst 
avvikelse återfinns inom personalkostnader där underskottet mot budget uppgår 
till 181 miljoner kronor.  

Kostnadsnivån för personalkostnader har jämfört med föregående år samma 
period ökat med 1,7 procent. Under perioden har kostnaderna för läkemedel och 
för utomlänsvård har varit lägre än budgeterat. Överskott av budget för 
läkemedel är effekt av stora läkemedelsrabatter under perioden. 

Läs hela delårsrapporten här, se bilaga till ärende 7: 
https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-
2022-09-22  

 

8. Sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsnämnden 2023 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har fastställt sina sammanträdestider för 2023 
enligt följande: 

• 17 januari 

• 15 februari 

https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2022-09-22
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• 30 mars 

• 20 april 

• 24 maj 

• 15 juni 

• 27 september 

• 26 oktober 

• 29 november 

• 20 december 

Sammanträdestiden fastställs till klockan 09.00-16.00 om inget annat anges i 
kallelsen. 

 

9. Kompetensförsörjningsstrategi för Region Västerbotten 2023–
2030 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att återremittera ärendet. 

10. Yttrande över remiss Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet 
Region Västerbotten har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Socialdepartementets remiss gällande Handlingsplan för en långsiktig utveckling 
av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 

I sitt yttrande ställer sig regionen i huvudsak bakom handlingsplanen men 
kommenterar de delar i förslaget där det finns en avvikande uppfattning eller där 
det i övrigt finns skäl till kommentarer.  

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

 

11. Yttrande över remiss Vägen till ökad tillgänglighet – 
delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram 
Region Västerbotten har fått möjlighet att lämna synpunkter på slutbetänkandet 
SOU 2022:22. 

Betänkandet innefattar förslag till en utvidgad vårdgaranti med flera nya 
lagstadgade tidsgarantier både inom primärvård och specialiserad vård. Den nya 
vårdgarantin innefattar även att informera patienten om tidpunkten för vård.  

Regionens ansvar att patienten får vård hos annan vårdgivare tydliggörs och 
utökas. Regionala handlingsplaner ska behållas och utvecklas, den statliga 
uppföljningen ska fortsätta med årliga platsbesök och dialoger. Slutbetänkandet 
lämnar även bedömningar om hur stödet för omställningen nära vård kan 
utvecklas och patientens delaktighet tydliggöras. Dessutom finns bedömningar 



 
 
 
 

rörande forskning, utbildning och utveckling inom nära vård. Även kring det 
fortsatta arbetet med barn och ungas psykiska hälsa och utvecklingen av 
intygshantering i hälso- och sjukvården. 

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

12. Erhållna medel vid arvskifte 
Norrlands universitetssjukhus står som testamentstagare i ett arvskifte efter 
privatperson. I testamentet uttrycks att hälften av medlen skall tillfalla hjärt- och 
lungforskning och den andra hälften av medlen skall tillfalla forskning för 
reumatiska sjukdomar. 

Arvet på 2 448 344 kronor har betalats ut till regionen. 

Enligt regionens riktlinjer mot korruption och muta, ska större donationer eller 
gåvor tas upp i respektive nämnd för ett officiellt mottagande. Ett sådant beslut 
skall innehålla förslag på fördelning till verksamhet samt ändamål utav dessa 
medel. 

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

13. Omprioritering av investeringsplan 2022–2025 
Den långsiktiga lösningen med nytt kompletterande hus i norra delen av 
Norrlands universitetssjukhusområde behöver tidigareläggas i investerings- och 
beslutsprocessen. 

I regionens investeringsplan finns sedan tidigare en ny och kompletterande 
byggnad för laboratoriemedicin och Umeå Universitet, planerad till senare delen 
av 2020-talet. Regionfullmäktige beslutade hösten 2021 om en övergångslösning 
med en ny fastighetsmodul för laboratorieverksamheten, som innebär moderna 
och funktionella lokaler för forskning inklusive ett högrisk-lab. Detta för att skapa 
tid för planeringen av en långsiktig modern lab-funktion, analysverksamhet samt 
forskning och utbildning tillsammans med Umeå universitet. 

Det visar sig att kostnaderna för övergångslösning med fastighetsmodul kommer 
bli avsevärt dyrare än beräknat och därför behövs en omprioritering i 
investeringsplanen göras där en nybyggnation i stället tidigareläggs. 

Regiondirektören fattade därför ett inriktningsbeslut 2022-05-30 att påbörja 
arbetet/projekteringen av ett kompletterande lab-hus i stället för en 
mellanlösning med lab-moduler för Umeå universitet och evakuering av annan 
lab-verksamhet. Utgångspunkten är att tidigareläggningen sker till en oförändrad 
totalkostnad. 

Det pågår ett arbete för att fastställa vilka verksamheter det nya huset ska 
inrymma. Därefter görs en programhandling för att få fram exakta kostnader och 
kvadratmeter enligt projektplan. Sedan bereds investeringsutrymme för att utföra 
programhandlingen som ett eget ärende. 



 
 
 
 

Hälso och sjukvårdsnämnden föreslår att regionstyrelsen beslutar om att 
strategisk investering för en ny och kompletterande byggnad för 
laboratoriemedicin, byggnad 23 NUS norra, tidigareläggs. 

14. Fördelning av ökad läkemedelsbudget 2022 
Läkemedelsbidraget, som ingår i det generella statsbidraget, beräknas uppgå till 
927 miljoner kronor. Det budgeterade beloppet uppgår till 865 miljoner kronor. 
33 miljoner kronor ska gå tillbaka till staten för dess andel av återbäring för 
förmånsläkemedel. Av återstående 29 miljoner kronor föreslår regionstyrelsen, 
utifrån gällande försiktighetsprincip, att 20 miljoner kronor förs över till Hälso- 
och sjukvårdsnämnden. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att ställa sig bakom Regionstyrelsens 
beslut till fördelning av läkemedelsbidrag år 2022. 

15. Regionvårdsrapport 2022 
Varje år görs en rapport som redovisar kvaliteten av regionvården vid Norrlands 
universitetssjukhus. Denna rapport är den tionde i ordningen för uppföljning av 
regionvården. 

I rapporten presenteras bland annat patientvolymer och kostnader för 
regionvården på övergripande nivå samt specifika kostnader och volymer per 
klinik. 

Rapporten redogör också för hur Region Västerbotten arbetar för att uppnå 
målen i God vård. God vård är ett begrepp som Socialstyrelsen tagit fram som 
visar vilka mål och kriterier som ska vara vägledande när hälso- och sjukvårdens 
processer, resultat och kostnader följs upp. 

Regionvårdsrapporten ska även presenteras för Norra sjukvårdsregionförbundet 
(NRF) som är ett kommunalförbund där Region Jämtland Härjedalen, Region 
Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten ingår. 
Regionförbundet har ett gemensamt ansvar för beställning, planering och 
samordning av regionsjukvård, utbildning och forskning utifrån ett behovs- och 
befolkningsperspektiv. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att godkänna rapporten och delge den 
till Norra sjukvårdsregionvårdsförbundet. 

Läs rapporten i sin helhet här, se ärende 15: 
https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-
2022-09-22  

 

16. Delegering av beslut om Region Västerbottens medel för 
postdoktoral meritering 
Region Västerbotten avsätter varje år upp till 2 miljoner kronor i forskningsmedel 
för postdoktoral meritering i syfte att stödja medarbetare som är i början av sin 
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forskningskarriär. Varje ansökan bedöms individuellt av en utsedd 
granskningsgrupp som lämnar förslag till beslut om fördelning.  

Förslag till beslut 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att delegera fördelningsbeslut om 
fördelning av Region Västerbottens ettåriga forskningsanslag för postdoktoral 
meritering delegeras till FoUI-chef. 

17. Finansiering av följeforskning - Governo 
Tre fallstudier har granskat möjligheterna till en förändrad styrning för att 
förbättra samverkan mellan regionens och kommunernas verksamheter inom 
hälso-och sjukvård i länet. Tre olika samverkanssystem inom respektive 
närsjukvårdsområde har varit i fokus: 

• Mobilt verksamhetssystem i Umeå närsjukvårdsområde 

•  Styrsystem för samverkan inom nära vård i Skellefteå närsjukvårdsområde 

•  Styrning och utveckling av sjukstugemodellen i södra Lapplands 
närsjukvårdsområde 

Samtliga fallstudier avser nytänkande styrning i omställningen till nära vård. 

Utveckling behöver ske lokalt, samtidigt som länet hålls ihop för att samlat och 
jämlikt möta de behov som finns. Mycket bra arbete pågår redan, men utveckling 
av styrsystem och vårduppdrag kan leda till en mer personcentrerad vård och 
omsorg, ökad kvalitet och bättre resursanvändning.  

Systemledningen för omställningen mot Nära Vård (bestående av 
Länssamverkansgruppen samt Samråd Vård och Omsorg) har beslutat att 
utvecklingsarbete ska fortsätta utifrån resultatet av samtliga fallstudier. Arbetet 
ska få fortsatt stöd av forskningsinsatser och ett första steg är att utarbeta en 
brett förankrad genomförandeprocess med etappmål. 

De tre fallstudierna genomfördes som en del av ett forskningsuppdrag från SKR i 
samverkan med Länssamverkansgruppen i Västerbotten. Dessa insatser fortsätter 
genom detta nya forskningsuppdrag. 

Finansiering av det nya forskningsuppdraget föreslås fördelas mellan regionerna 
och länets kommuner enligt statens fördelningsnyckel för statsbidrag för God och 
Nära vård, 1/6 del finansieras av länets kommuner och 5/6 delar av regionen. 

Företaget Governo, som tidigare genomfört fallstudierna, tilldelas uppdraget 
enligt en total kostnad av 1 152 000 SEK (exklusive moms) 

Undantag från reglerna om offentlig upphandling gäller för Forsknings- och 
utvecklingsprojekt. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att Region Västerbotten finansierar 
fortsatt stöd för utveckling av ny styrning av den nära vården genom fortsatta 
forskningsinsatser till en kostnad motsvarande 5/6 av den totala summan 
1152000 SEK, motsvarande 960000 SEK (exklusive moms). Återstående 1/6 av den 
totala kostnaden finansieras av kommunerna. 

 



 
 
 
 

20. Utvärdering av sommaren, sjukhusvård och primärvård 
En enkät för utvärdering av sommaren 2022 har skickats ut till 31 verksamheter 
inom sjukhusvård samt 14 verksamheter inom länets primärvård. Svarsfrekvensen 
var 100 procent. Hjälpmedelsverksamheten samt tandvården har inte ingått i 
utvärderingen. Det finns även med en jämförelse mellan sommaren 2022 och 
2021 kring vårdtillfällen, vårdplatser, medelvårdtid och beläggningsgrad.  

Målsättningen är att regionens medarbetare ska få ut fyra veckors 
sammanhängande semester under juni, juli och augusti och att medborgarna ska 
känna trygghet med den akuta verksamhet som bedrivs under sommaren. 
Sammanfattningsvis har sommaren 2022 varit en slitsam sommar, i jämförelse 
med de senaste årens somrar. Det har varit minskad tillgång till vårdplatser, brist 
på vikarier, ökat patienttryck. Dessutom befinner sig regionen fortfarande i en 
postpandemisk fas som bidragit till högre sjukfrånvaro bland personalen.  

Inkomna förbättringsförslag från vårdverksamheterna som berör mer än den egna 
enheten ska hanteras i förvaltningsledningen. 

Läs hela utvärderingen här, se ärende 20: 
https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-
2022-09-22  
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