PROTOKOLL §§ 1–9
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTT
Tjänsteställe, handläggare

Regionledningsförvaltningen

Datum

2022-01-13

Tid:

2022-01-13 kl 09.15 – 10.45

Plats:

Digitalt möte i Teams

NÄRVARANDE
Ledamöter
Lena Asplund (M)
Stefan Dahl (S)
Roger Byström (C)

Dnr

22HSN1

Ordförande
Vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Camilla Nilsson (L)

för vakant (S)

Tjänstepersoner
Kurt Pettersson
Maria Öhman

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Sekreterare

Inför sammanträdet lämnas information i följande ärenden:
Informationsärende; Resultat extern miljörevision 2021
Sofia Mackin, enhetschef miljö- och hållbarhet samt Linda Knutar,
controller miljö- och hållbarhet.
Ombyggnad av lung- och onkologen vid sjukhuset i Sundsvall
Michael Nordström, projektchef regionfastigheter, Annika Serrander tf.
verksamhetschef lungkliniken i Sundsvall, Jessica Vestlund enhetschef samt
Kajsa Larsson verksamhetsutvecklare.
Årsärenden Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022
Hanna Wahlund, verksamhetschef Ekonomi och Samordning

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTT
Datum
2022-01-13
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Val av justerare

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar
att utse Roger Byström (C) att jämte ordföranden justera protokollet.
§2

Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar Hälso- och sjukvårdsutskottet
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
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Motion; Införa rum för digitala samtal med vårdgivare
på länets tre sjukhus

Diarienummer: 21HSN2193
Ärendebeskrivning
Jonny Eriksson (V) och Carina Hellström (V) har lämnat in en motion till
regionfullmäktige om att ”Införa rum för digitala samtal med vårdgivare på
länets tre sjukhus”.
Beslutsunderlag
Motion om att ”Införa rum för digitala samtal med vårdgivare på länets tre
sjukhus”
Yttrande över motion om att ”Införa rum för digitala samtal med vårdgivare
på länets tre sjukhus”
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Noteras till protokollet:
Roger Byström (C) avstår från att delta i beslutet, återkommer till nämnden.
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Motion: Inrätta en funktion som hjärnskadekoordinator

Diarienummer: 21HSN2254
Ärendebeskrivning
Pia Lundin (SJVP) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att
”Inrätta en funktion som hjärnskadekoordinator”.
Beslutsunderlag
Motion om att ”Inrätta en funktion som hjärnskadekoordinator”
Yttrande över motion om att ”Inrätta en funktion som
hjärnskadekoordinator”
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Noteras till protokollet:
Roger Byström (C) avstår från att delta i beslutet, återkommer till nämnden.
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Svar på revisionsrapport; Riktade statsbidrag

Diarienummer: 21HSN3444
Ärendeansvarig: Hanna Wahlund
Handläggare: Johan Byström
Ärendebeskrivning
Region Västernorrlands revisorer har genomfört en granskning i syfte att
bedöma om Regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Nämnden
för hållbar utveckling säkerställt att den interna kontrollen för hantering av
riktade statsbidrag är tillräcklig.
Av revisionsrapportens sammanfattande bedömning framgår att hanteringar
av statsbidrag kopplat till överenskommelser mellan staten och SKR, i
huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Beträffande övriga
riktade statsbidrag är deras bedömning att varken regionstyrelsen eller
nämnderna har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Revisionens
bedömningar och slutsatser grundar sig på genomförda intervjuer och
dokumentstudier.
Beslutsunderlag
Missiv från Regionens revisorer ”Riktade statsbidrag”
Revisionsrapport ”Riktade statsbidrag”
Svar på revisionsrapport ”Riktade statsbidrag”.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att avge ”Svar på revisionsrapport Riktade statsbidrag”
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsdirektör att fortsatta arbetet med att
förtydliga ansvaret och arbetssättet med utgångspunkt i revisionsrapportens
rekommendationer samt vidta åtgärder tillsammans med övriga
förvaltningarnas arbete.
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Informationsärende; Resultat extern miljörevision 2021

Diarienummer: 21HSN4255
Ärendeansvarig: Märta Molin
Handläggare: Sofia Mackin
Ärendebeskrivning
Samtliga verksamheter inom Region Västernorrland är miljöcertifierade
enligt standarden ISO 14 001 sedan 2018. Årets uppföljande externa
miljörevision genomfördes under oktober och visar på mycket goda resultat
med endast 19 mindre avvikelser.
Som styrkor och goda exempel lyfts bland annat det stora engagemanget i
organisationen samt hur risker och möjligheter kopplade till miljöaspekterna
har identifierats i miljöaspektsregistret. De avvikelser som noterats rör
främst nödlägesberedskap men även områden som kompetens, planering
och styrning samt planering av åtgärder för att uppnå miljömål.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Ombyggnad av lung- och onkologen vid sjukhuset i
Sundsvall
Projektnummer: 9222

Diarienummer: 22HSN45
Ärendeansvarig: Anders Lundin
Handläggare: Michael Nordström
Ärendebeskrivning
Kostnadsreduceringar inom område somatik – lungmedicin och onkologi:
Lungkliniken har ett länsuppdrag för lungmedicinsk vård och verksamheten
på lungavdelningen 23A vid sjukhuset i Sundsvall bedriver
cancerutredningar, omhändertagande efter behandlingar och ingrepp samt i
perioder stort palliativt vårdbehov.
Medicintekniskt arbete för patienter med syrgas och hemventilator som
utprovas och justeras på avdelningen, lungdränage behandlingar, utredning
samt eftervård av lungtransplanterade patienter sker också på avdelningen.
Onkologavdelningen 13A tillhör Länssjukvårdsområde Somatik och har sin
verksamhet i Sundsvalls sjukhus. Verksamheten vårdar cancerpatienter i
behov av palliativ vård.
Utifrån kravet på kostnadsreduceringar har Regionfullmäktige beslutat att
onkolog- och lungavdelningen ska slås samman till en gemensam
vårdavdelning.
Onkologavdelningen föreslås ligga kvar i 13A med få ombyggnationer som
ändå uppfyller lokalbehovet. Lokaler för lungavdelningen anpassas i
anslutning till onkologavdelningen för att skapa en avdelning med 24
vårdplatser.
Den nya vårdavdelningen föreslås ligga i 13A och 23B med kompletterande
rum utanför avdelningen i 13C (nyttja i befintligt skick) och 23C
(samnyttjas med lungmottagningen). Avdelningen sträcker sig då förbi en
sänghisshall och onkologens nuvarande vårdavdelning på 13A nyttjas i stort
sett som nu förutom ett mindre antal rum som byter funktion, vilket även
innebär att en något begränsad ombyggnadsåtgärd kan bli aktuell.
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Lungklinikens vårdplatser med kompletterande rumsfunktioner placeras i
23B som inte genomgått några omfattande ombyggnader sedan 1970-talet.
För att uppfylla de krav som ställs på en modern vårdavdelning behöver
dock lokalerna genomgå en omfattande ombyggnad. Bifogad planlösningsskiss redovisar en principlösning som i det kommande arbetet måste
bearbetas och preciseras.
Investeringsutgiften för denna ombyggnad inklusive fastighetsrelaterade
åtgärder i form av fönsterbyte och myndighetskrav uppgår till sammanlagt
24 miljoner kronor. (21 miljoner ombyggnad och 3 miljoner
fastighetsrelaterat)
Finansiering sker genom ianspråktagande av avsatta medel i 2022 års
budget med 14 miljoner kronor för mindre projekt inom Somatisk vård i
länet samt 3 miljoner kronor från avsatta medel för myndighetskrav.
Vidare föreslås att resterande medel 7 miljoner kronor omdisponeras från
projekt 9211 Lungmottagning.
Förändring av lokalhyra efter investering är preliminärt beräknad till
442 000 kr/år, för vilken verksamheten behöver reservera budgetutrymme.
Tidigare beräknad kostnadsreducering för sammanslagning
onkologklinikens och lungklinikens vårdavdelningar var 8,4 miljoner/år.
Nästa steg i processen innebär att ombyggnadsarbetena detaljprojekteras
och ombyggnationer påbörjas i etapper.
Ärendet har hanterats i Centrala investerings-och beredningsgruppen
(CIBG) 2021-12-28.
Beslutsunderlag
Förstudie Onkolog- och lungavdelning, 2021-10-29 inkl. bilagor 1–5
Investeringsansökan 2021-12-28 Ombyggnad lung- och onkologavdelning
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Beslut:
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att ställa sig bakom projektering, upphandling och genomförande av
ombyggnad för sammanslagning av onkolog och lungavdelning vid
Sundsvalls sjukhus under förutsättning av att regionstyrelsen beviljar
finansiering.

Noteras till protokollet:
Roger Byström (C) avstår från att delta i beslutet, återkommer till nämnden.
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Uppföljning - Införandet av specialistpsykiatriskt
omvårdnadsteam (SPOT) i Örnsköldsvik

Diarienummer: 21HSN63
Ärendeansvarig: Kristina Mårtensson
Ärendebeskrivning
Kristina Mårtensson, områdesdirektör för Psykiatri- och Habilitering,
lämnar en återrapport enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 26
januari 2021 § 13 om att uppföljning av infört SPOT ska ske till Hälso- och
sjukvårdsnämnden i januari 2022.
Beslutsunderlag
Rapport; uppföljning av införande av specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam
(SPOT) Örnsköldsvik inklusive bilagor
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till nämnden.
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Årsärenden Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022

Diarienummer: 22HSN19
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson
Handläggare: Hanna Wahlund
Ärendebeskrivning
Ärendet omfattar en samlad förteckning över kända besluts- och
informationsärenden under året 2022. Syftet med förteckningen är att ge en
tydlig översikt över de ärenden som rör planering och uppföljning och som
kommer att behandlas i Hälso- och sjukvårdsnämnden under året.
Det kan tillkomma ytterligare ärenden som inte framgår i aktuell
förteckning gällande planering och uppföljning. Under året sker exempelvis
komplettering och konkretisering gällande löpande ägarstyrning.
Beslutsunderlag
Årsärenden Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022
Överläggningar
Vid utskottet lämnas synpunkter och inspel till dokumentet inför fortsatt
behandling i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Justeras

……………………………………………….
Lena Asplund
Ordförande Hälso- och sjukvårdsutskottet

………………………………………………
Roger Byström

Vid protokollet

Maria Öhman
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