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Maria Öhman, Sekreterare 
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Hanna Wahlund  Stabschef, hälso- och sjukvård 
Henrik Salo  chefläkare kvalitet- och patientsäkerhet 
 
 
Inför mötet lämnas information i följande ärenden: 
 
Delårsrapport 1, Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Anna Hoff, controller hälso- och sjukvård 
 
Uppföljning, Återrapport utifrån verksamhetsplan för 2022 hälso- och 
sjukvård - arbetet med att komma till rätta med ekonomiska obalanser  
Anna Hoff, controller hälso- och sjukvård samt Caroline Herlin, 
områdesdirektör länssjukvårdsområde somatik 
 
Lägesrapport Översyn av allergivården i Region Västernorrland  
Henrik Kjellberg, utredare hälso- och sjukvård 
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Förslag till förändrad inriktning för kostnadsreducering inom 
närsjukvårdsområde Norr  
Henrik Kjellberg, utredare hälso- och sjukvård 
 
Uppföljning, Första linjen för barn och unga, psykisk hälsa 
Malin Lindberg, länsenhetschef Barn- och ungdomsentrén 
 
Tandvårdstaxa 2023 
Annri V Thimstrand, områdesdirektör folktandvården 
 
Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering och systematiskt 
förbättringsarbete 
Hanna Wahlund, stabschef hälso- och sjukvård 
 
Särskild lönesatsning med 61 miljoner kronor – utgångspunkter  
och förslag  
Therese Drewsen, HR-chef samt Anna Hoff, controller hälso- och sjukvård 
 
Tidplan och inriktning för särskild satsning på enhetschefer  
Therese Drewsen, HR-chef samt Henrik Kjellberg, utredare hälso- och 
sjukvård. 
 
 
 
 
§ 34  Val av justerare 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar 
 
att utse Pia Lundin (SJVP) att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 35 Fastställande av föredragningslista 
 

 Ärende § 41 utgår 
 
Med denna ändring beslutar Hälso- och sjukvårdsutskottet  
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 36 Delårsrapport 1, Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Diarienummer: 22HSN118 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Anna Hoff 

 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars 2022. Indikatorerna utifrån 
målstyrningen som ska följas upp i nämndens plan sker huvudsakligen vid 
delårsrapport 2 samt helår, vilket lämnar en relativt återhållsam uppföljning 
här i delårsrapport 1. Rapporteringen omfattar därtill utvalda följetal 
gällande bland annat ekonomi och personal. 
 
Årets första tre månader har präglats av en ansträngd bemannings- och 
vårdplatssituation. Sommarersättningar beslutades i början av mars för att 
underlätta planeringen inför sommaren. Det finns dock alltjämt brister i 
sommarbemanningen som behöver åtgärdas. Här är det inte minst viktigt att 
arbetet med ytterligare lönesatsningar fortgår med ambitionen om att kunna 
behålla och attrahera medarbetare.  
Tillgängligheten är fortsatt ett viktigt fokusområde för hälso- och 
sjukvården. Inom tre av vårdgarantins fyra områden ses en förbättring i 
förhållande till föregående år, men nivåerna är fortsatt låga inom framför 
allt den specialiserade vården.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar för perioden januari-mars 2022 ett 
underskott på -61 mnkr att jämföras med perioden januari-mars 2021 på -
122 mnkr. Prognosen för innevarande år 2022 uppgår till -253 mnkr, vilket 
överstiger tillåtet underskott med 23 mnkr.  
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 1 (jan-mars 2022) Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Bilagor:  
Delårsrapport 1 (jan-mars 2022) Länssjukvårdsområde Somatik 
Delårsrapport 1 (jan-mars 2022) Länssjukvårdsområde Psykiatri & 
Habilitering 
Delårsrapport 1 (jan-mars 2022) Närsjukvårdsområde Söder 
Delårsrapport 1 (jan-mars 2022) Närsjukvårdsområde Väster 
Delårsrapport 1 (jan-mars 2022) Närsjukvårdsområde Norr 
Delårsrapport 1 (jan-mars 2022) Folktandvården 
Delårsrapport 1 (jan-mars 2022) Rättspsykiatriska regionkliniken 
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Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
 
att fastställa Delårsrapport 1, januari-mars 2022, Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
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§ 37 Lägesrapport Översyn av allergivården i Region 
Västernorrland 

 
Diarienummer: 21HSN3948 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 17 december 2021 § 187 att 
uppdra åt Hälso- och sjukvårdsdirektören att genomföra en översyn av 
allergivården inom regionen samt att översynen skulle redovisas vid 
nämndens sammanträde i mars månad.  
 
Översynen innebär ett omfattande arbete och beräknas kunna redovisas först 
vid nämndens sammanträde i juni 2022. Henrik Kjellberg, utredare inom 
hälso- och sjukvård, lämnar en muntlig lägesrapport om arbetet. 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar  
 
att lägga den muntliga lägesrapporten till handlingarna samt att ärendet 
återkommer för slutredovisning vid nästkommande hälso- och 
sjukvårdsutskott.    
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§ 38 Tandvårdstaxa 2023 
 
Diarienummer: 22HSN1147 
Ärendeansvarig: Annri V Thimstrand 
Handläggare: Mats Ellner 
 
Ärendebeskrivning 
Efter beslut i Regionfullmäktige den 20–21 juni 2018, §117 fastställs att 
tandvårds-, och frisktandvårdstaxan ska följa LPIK (Landstingsprisindex) 
exkl. läkemedel med en årlig prisjustering.  
År 2023 är den angiven till 4,0 %. 
 
Regionfullmäktige har också uppdragit till regionstyrelsen att fastställa 
prislistor på åtgärd senast i juni månad årligen.  
 
Förslag till Tandvårdstaxor 2023 bifogas. 
 
Beslutsunderlag 
Prislista Folktandvården 2023 – Allmäntandvård 
Prislista Folktandvården 2023 – Specialisttandvård 
Prislista Folktandvården 2023 - Estetisk tandvård 
Prislista Folktandvården 2023 – Frisktandvård 
Prislista Folktandvården 2023 – Lokala åtgärder 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar föreslå regionstyrelsen besluta 
 
att fastställa ”Prislista Folktandvården 2023 – Allmäntandvård”, ”Prislista 
Folktandvården 2023 – Specialisttandvård”, ”Prislista Folktandvården 2023 
- Estetisk tandvård”, ”Prislista Folktandvården 2023 – Lokala åtgärder” 
samt ”Prislista Folktandvården 2023 – Frisktandvård”. 
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§ 39 Svar på revisionsrapport Granskning av 
avvikelsehantering och systematiskt förbättringsarbete 

 
Diarienummer: 22HSN887 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Hanna Wahlund 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrlands revisorer har genomfört en granskning i syfte att 
bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden bedriver ett systematiskt 
förbättringsarbete utifrån de avvikelser som rapporterats rörande 
patientsäkerheten. Revisionens bedömningar och slutsatser grundar sig på 
dokumentanalys, intervjuer och en enkät. Detta med utgångspunkt i 
patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter samt därtill 
kommunallagen. 
 
Granskningen omfattar revisionsfrågor gällande ansvar, organisering och 
rutiner samt om avvikelserapporteringen utgjort underlag för ett 
systematiskt förbättringsarbete. Utöver detta har specifika frågor ställts, 
exempelvis om avvikelserapporteringen används för att följa upp och 
säkerställa implementeringen av kunskapsstyrningen samt om nämnden har 
en tillräcklig styrning och kontroll inom området. 
 
Av revisionsrapporten sammanfattande bedömning framgår att det inte i 
tillräcklig omfattning bedrivs ett systematiskt förbättringsarbete utifrån de 
avvikelser som rapporterats rörande patientsäkerheten.  
 
Med utgångspunkt från granskningens resultat rekommenderar revisorerna 
hälso- och sjukvårdsnämnden att säkerställa att det i varje enhet och område 
sker en systematisk uppföljning och analys av inrapporterade avvikelser, 
klagomål och synpunkter samt att ett förbättringsarbete sker utifrån dessa 
analyser. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden delar revisorernas sammanfattande om att 
utgångspunkten bör vara att säkerställa att det i varje enhet och område sker 
en systematisk uppföljning och analys av inrapporterade avvikelser, 
klagomål och synpunkter samt att ett förbättringsarbete sker utifrån dessa 
analyser. Hälso- och sjukvårdsnämnden ser behov av att fortsatt stärka 
arbetet med avvikelsehantering och systematiskt förbättringsarbete detta 
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med utgångspunkt i patient-säkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter 
samt därtill kommunallagen.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser att arbetet avvikelsehantering och 
systematiskt förbättringsarbete behöver systematiseras och konkretiseras än 
mer i lednings- och styrningsprocesser och därmed återspeglas i 
verksamhetens samlade uppföljning. Arbetet med rapporterade avvikelser 
ska leda till förbättringar och kvalitetsarbete på samtliga nivåer i 
organisationen. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår strukturer som fortsatt behöver 
stärkas.  
 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Granskning avvikelsehantering och 
systematiskt förbättringsarbete” 
Revisionsrapport ”Granskning av avvikelsehantering och systematiskt 
förbättringsarbete” 
Svar på revisionsrapport ”Granskning av avvikelsehantering och 
systematiskt förbättringsarbete” 
 
Beslut: 
  
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar  
 
att avge ” Svar på revisionsrapport Granskning av avvikelsehantering och 
systematiskt förbättringsarbete” 
  
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsdirektören att stärka föreslagna 
strukturer; samt  
 
att återkomma med en återrapport om hur arbetet fortskrider vid hälso- och 
sjukvårdsnämndens möte i december 2022.  
 
 
 
Delges 
Regionens revisorer 
Förvaltningschef 
Ärendefördelningen 
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§ 40 Återrapport utifrån Hälso- och sjukvårdens 
verksamhetsplan 2022 - arbetet med att komma till rätta 
med ekonomiska obalanser 

 
Diarienummer: 21HSN2714 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Anna Hoff 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med nämndens möte i december presenterades hälso- och 
sjukvårdens områdens verksamhetsplaner, inklusive budget. Den 
specialiserade somatiska vården har i budget 2022 en obalans om totalt 54 
mnkr. I samband med Hälso- och sjukvårdsnämndens möte i december 
uppdrog nämnden till Hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med en 
redovisning om arbetet med att komma till rätta med sina ekonomiska 
obalanser till nämnden den 2 mars 2022 för Länssjukvårdsområde Somatik 
samt Närsjukvårdområde Norr. 
 
I samband med redovisningen i mars fattade nämnden beslut att uppdra åt 
Hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022 med en ny återrapport. 
 
Årets första tre månader har präglats av en ansträngd bemannings- och 
vårdplatssituation. Dessvärre har antalet uppsägningar, främst bland 
sjuksköterskor ökat. Sommarersättningar beslutades i början av mars för att 
underlätta planeringen inför sommaren. Det finns dock alltjämt brister i 
sommarbemanningen som behöver åtgärdas. Det svåra bemanningsläget 
försvårar arbetet med att förutse ekonomiska konsekvenser. 
 
Vid beslut av hälso- och sjukvårdens områdens verksamhetsplaner inklusive 
budget fanns tillåtet underskott 2022 om 230 mnkr. Utöver detta 
redovisades ytterligare obalanser i inlämnad budget inom de somatiska 
verksamheterna om 54 mnkr, 18 mnkr inom psykiatri och habilitering samt 
5 mnkr inom Folktandvården. För psykiatri och habilitering har särskilt 
beslut fattats för tillskjutande medel. 
 
I den prognos som redovisas per sista mars i år uppgår det totala 
prognostiserade underskottet till -253 mnkr. I bifogade underlag redovisar 
Länssjukvårdsområde Somatik samt Närsjukvårdsområde Norr arbetet för 
att komma till rätta med obalanserna. 
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Beslutsunderlag 
Handlingsplan ekonomisk ram 2022, Närsjukvårdsområde Norr  
Kompletterande redovisning av ekonomiska åtgärder inom 
länssjukvårdsområde somatik 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
 
att godkänna och lägga återrapporten till handlingarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras till protokollet: 
Pia Lundin (SJVP) samt Roger Byström (C) avstår från att delta i beslutet. 
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§ 41 Uppföljning av bemanningsläget och vidtagna åtgärder 
med särskilt fokus på sommaren 2022 

 
Diarienummer: 22HSN164 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Therese Drewsen 
 
Ärendet utgår. 
 
Återkommer till Hälso- och sjukvårdsnämnden den 13 maj 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
PROTOKOLL  
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTT 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2022‐05‐05  22HSN1  12(34)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

§ 42 Särskild lönesatsning med 61 miljoner kronor – 
utgångspunkter och förslag 

 
Diarienummer: 22HSN1623 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Therese Drewsen, Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
I februari beslutades om en särskild lönesatsning som omfattade 30 miljoner 
kronor. Satsningen riktades till sjuksköterskor på vårdavdelningar och vissa 
enheter. Beslutet motiverades av en mycket ansträngd bemanningssituation, 
som i sin tur medfört en omfattande brist på disponibla vårdplatser. 
Satsningen – som konstruerades som ett lönepåslag – omfattade cirka 500 
sjuksköterskor. 
 
En utvärdering av beslutet och dess effekter ska återrapporteras till hälso- 
och sjukvårdsnämnden under inledningen av 2023. Men redan nu finns det 
anledning att konstatera att bemanningsproblemen alltjämt är betydande. 
Särskilt stora utmaningar ses alltjämt inom verksamheter med ett 
vårduppdrag som måste pågå dygnet runt. Bedömningen är att ytterligare 
åtgärder måste till för att ge verksamheterna bättre förutsättningar att 
behålla och rekrytera personal. Regionfullmäktigr har därför beslutat att 
tillskjuta ytterligare 50 miljoner kronor.  
 
Genomförandet av den kompletterande satsningen bygger på insatser i tre 
steg, som även inbegriper det långsiktiga arbetet gällande lönebildning och 
hur arbetet för att återgå till ordinarie löneöversynsprocess ska gå till. De tre 
stegen är: 
 

1. Riktad lönesatsning inom hälso- och sjukvården 
2. Riktad satsning till enhetschefer 
3. Långsiktigt arbete gällande lönebildning och en hållbar arbetsmiljö. 

 
Ett övergripande syfte med del som omfattar steg 1 är att bidra till en bättre 
arbetsmiljö genom en förutsägbar och tillräcklig bemanning – och i 
förlängningen en bättre tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården. 
Det måste betraktas som helt avgörande att kunna behålla och attrahera 
kompetens för att klara hälso- och sjukvårdens uppdrag. 
 
En arbetsgrupp inom hälso- och sjukvården har tillsatts för att i nära 
samverkan med fackliga representanter bereda ett ramverk till lönesatsning. 
Kraven på detta ramverk är att satsningen ska beräknas på helårskostnad. 
Det politiska uppdraget innehåller inte några särskilt utpekade personal- 
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eller yrkesgrupper. I arbetsgruppens uppdrag om framtagande av ett 
ramverk ingår därför att lämna förslag till prioritering, fördelning, 
uppföljning och bedömningar av konsekvenser. 
 
Arbetsprocessen inleddes den 8 april och bedrivits inom ramen för en serie 
arbets-, informations- och dialogmöten.  
 
Utgångspunkter för prioritering och förslag till fördelning 
Konkurrenskraftiga löner är en av flera faktorer som spelar stor roll för 
möjligheterna att rekrytera och behålla personal inom hälso- och 
sjukvården. Nationella jämförelser mellan sjuksköterskors löner visar att 
Region Västernorrland ofta placerar sig bland de regioner med lägst 
sjuksköterskelöner.  
 
En differens har också funnits inom sjuksköterskegruppen och genom åren 
har jämförbara medianlöner eftersträvats. Därför har sjuksköterskorna varit 
prioriterade i löneöversynerna under flera år. Löneöversynen är det verktyg 
och tillfälle som står till buds för att reglera löner. Beslutade satsningar till 
olika yrkesgrupper har givit vissa resultat de senaste åren i form av höjda 
löner. Det totala löneökningsutrymmet har dock inte medgivit 
förutsättningar att lyfta lönen för sjuksköterskorna till en rimlig nivå, vilket 
lönesatsningen nu möjliggör.   
 
Det är en komplex uppgift att lämna en prioritering när det gäller 
fördelningen av avsatta medel. Hälso- och sjukvårdens processer kräver 
insatser av en lång rad verksamheter och kompetenser – där alla inblandade, 
noga taget, ger lika viktiga bidrag.  
 
Arbetsgruppen har utgått från en första avgränsning som innebär att 
fördelningen inte ska utgå från hänsyn till individuella- eller yrkesmässiga 
prestationer. Det handlar således om en mer systemmässig och strategisk 
fördelning som måste till. 
 
Den enskilt viktigaste och mest strategiska frågeställningen, både ur ett 
patientsäkerhets- och ett arbetsmiljöperspektiv, handlar om hur regionen kan 
tillskapa ett tillräckligt stort antal disponibla vårdplatser, som ligger i paritet 
med antalet fastställda vårdplatser. Kapaciteten att utföra akut och 
nödvändig vård måste därtill alltid vara en grundläggande målsättning. Med 
denna utgångspunkt blir bristen på sjuksköterskor en avgörande fråga och 
en central del i en prioriteringsdiskussion. 
 
Det kan också konstateras att beslutet om ett lönepåslag om 3000 kronor till 
utvalda verksamheter inte tog specifik hänsyn till de medarbetare som 
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genomgått vidareutbildning, vilket leder till ett slags omvänt incitament när 
det gäller den kompetensutvecklingen som regionen som vård- och 
arbetsgivare vill understödja.  
 
Allmänt gäller också att det fortsatt behöver finnas en långsiktig strategi vad 
gäller lönebildningen, som behöver ta hänsyn till jämförelser med riket och 
övriga huvudmän inom norra regionen. En prioritering behöver därmed 
bidra till att Region Västernorrland blir konkurrenskraftigt vad gäller 
lönenivåer. En närmare beskrivning av arbetsgruppens resonemang i denna 
del återfinns i den bifogade slutrapporten. 
 
Mot den här bakgrunden förslås att prioritering och fördelning av tillskottet 
på 50 miljoner kronor utgår från att:  
 

 Resterande sjuksköterskor med examen som specialistsjuksköterska 
och barnmorskor ges ett lönepåslag med 3 000 kronor i månaden per 
medarbetare inom slutenvård och öppenvård (dvs. de medarbetare 
som inte omfattades av det tidigare lönepåslaget).  

 Vidare prioriteras allmänsjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och 
biomedicinska analytiker med 1 220 kronor per månad och 
medarbetare inom slutenvård och öppenvård.  

 Ingen individuell fördelning är, som nämnts ovan, föreslagen. 
Individuella prestationer värderas i den årliga löneöversynen. 

 
I dialog med fackliga organisationer har förslag och konsekvenser 
diskuterats. Arbetsgruppen har noga övervägt för- och nackdelar och landat 
i att det är den gemensamma problembilden (beskriven ovan) som är måste 
få vara avgörande i det komplicerade vägvalet. Det handlar inte handlar om 
att ställa yrkesgrupper mot varandra, utan att hitta en lösning som ger 
förutsättningar att upprätthålla akut och nödvändig vård. Ur det här 
perspektivet är det sjuksköterskegruppen, barnmorskor, biomedicinska 
analytiker och röntgensjuksköterskor som den mest betydande bristen finns. 
 
Uppdraget att fördela 50 miljoner kronor har varit komplext. Skulle samtliga 
sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker få 3000 
kr skulle kostnaden uppgå till närmare 75 miljoner kronor. Det är därför 
som arbetsgruppen har varit tvungen att föreslå en differentiering. Det finns 
här en risk för upplevd orättvisa och ytterligare negativa konsekvenser. Det 
är därför viktigt att i steg 3 arbeta långsiktigt med lönebilden för alla 
personalgrupper. Men mot bakgrund av den komplexa avvägningen har 
även ett kompletterande uppdrag tilldelats regiondirektören.  
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Uppdraget innebär att föreslå en utökad satsning med ytterligare 11 miljoner 
kronor på sjuksköterskor. Det ger i sin tur möjlighet att föreslå en bredare 
satsning till fler yrkesgrupper. Finansieringen hämtas via riktade statsbidrag 
– som tilldelats inom regeringens vårändringsbudget – till 
sjuksköterskelöner. Den totala lönesatsningen som nu är aktuell att besluta 
om blir totalt 61 miljoner kronor, i stället för som tidigare beslutat 50 
miljoner kronor.  
 
För denna kompletterande del har det inte funnits möjlighet att arbeta med 
bred delaktighet i verksamheten (på grund av det korta tidsperspektivet). 
Samverkan har däremot skett med de fackliga organisationerna Vision, 
Kommunal, Vårdförbundet och SACO. De fackliga organisationernas 
synpunkter har beaktats. Som underlag för den slutliga fördelningen har 
också regionens lönestatistik använts. Den samlade fördelningen i förslaget 
framgår av nedanstående tabell: 

 

Yrkesgrupp  Summa 

Sjuksköterskor med examen som specialistsjuksköterska  3 000 kr 

Barnmorskor  3 000 kr 

Allmänsjuksköterskor  1 220 kr 

Röntgensjuksköterskor  1 220 kr 

Biomedicinska analytiker   1 220 kr 

Undersköterskor och skötare   350 kr 

Specialistundersköterskor  450 kr 

Behandlingsassistenter   450 kr 

Medicinska sekreterare   350 kr 

SVF‐koordinatorer  450 kr 

Fysioterapeuter  600 kr 

Arbetsterapeuter  600 kr 

Dietister  600 kr 
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Återredovisning och uppföljning m.m. 
I förslaget ingår att satsningen följs upp på samma sätt och vid samma 
tidpunkt som den inledande satsningen på 30 miljoner kronor. Det primära 
effektmålet med satsningen är att åstadkomma en ökning av antalet fast 
anställda sjuksköterskor på berörda avdelningar. Utvärderingen bör även 
beskriva utvecklingen när det gäller kostnader för inhyrd personal och 
rekryteringsmöjligheter för övriga berörda personalgrupper. Ett 
underliggande mål är att öka antalet disponibla vårdplatser i nivå med 
antalet fastställda vårdplatser. 
 
Det återstår att utvärdera om den föreslagna fördelningen och prioriteringen 
leder till att målsättningarna uppnås. I arbetsgruppens förslag understryks att 
det i kommande års löneöversyner behöver ske en prioritering av alla 
yrkesgrupper som inte har jämförbara medianlöner med de norra regionerna 
och riket. Det behöver också skapas tydliga karriärvägar för alla 
yrkesgrupper. Under arbetet har de fackliga organisationerna även lyft 
kompetensväxlingar som en viktig del i det fortsatta arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsgruppens slutrapport: Slutrapport – Steg 1, riktad lönesatsning inom 
hälso-och sjukvården. 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar  
 
att godkänna förslag till prioritering och fördelning av den särskilda 
lönesatsningen. 
 
 
 
 
 
Noteras till protokollet: 
Pia Lundin (SJVP) avstår från att delta i beslut. 
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§ 43 Uppföljning - Första linjen för barn och unga,  
psykisk hälsa 

 
Diarienummer: 19HSN298 
Ärendeansvarig: Agneta Nordlander 
Handläggare: Malin Lindberg 
 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige beslutade den 20 januari år 2021 § 14 att en ny 
verksamhet med ett första linjen uppdrag för barn och unga med psykisk 
ohälsa, inrättas som ett särskilt uppdrag inom regionens primärvård. 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade den 1 oktober 2020 § 119, under 
förutsättning av regionfullmäktiges beslut att uppföljning skulle ske till 
nämnden i maj varje år under projekttiden. 
 
Aktuell information; 
 
Nuläge för Barn och ungdomsentrén – psykisk hälsa 7-17 år  
Barn och ungdomsentrén öppnade sin första fysiska mottagning i Sundsvall 
den 14 februari. Örnsköldsviks mottagning öppnar i slutet av augusti. 
Verksamheten utvecklas stegvis enligt lagt uppdrag, och en övergripande 
verksamhetsbeskrivning och genomförandeplan finns i versionsformat och 
revideras vid behov. Utöver länsenhetschef, administratör och projektledare 
har verksamheten 10 nya medarbetare till Sundsvall och Örnsköldsvik. 
 
Den successiva uppbyggnaden innebär ett stegvis mottagande av 
målgruppen. Under februari till juni är målgruppen begränsad till ålder 10–
12 med sökorsak nedstämdhet, ångest, oro, sömn och stress. Verksamheten 
är öppen för hela länet. Från juni utökas målgruppen till att gälla ålder 6–12 
i hela länet. Barn och ungdomsentrén har åtagit sig ett utökat uppdrag att ta 
emot barn från de år de fyller 6 då dessa inte längre hanteras inom BVC. 
Innebär utökning av målgrupp med ca 2700 barn.  
 

‐ Ställningstagande för eventuell namnändring p.g.a. utökat uppdrag. Barn 
och ungdomsentrén – psykisk hälsa 6–17 år. Nuvarande (7–17 år) 
 

 Länsövergripande kontaktkort på 1177 samt våra fysiska 
mottagningar finns på plats.   

 
 Fortsatt stort behov av digital samordning och mötesplats för 

målgrupp, föräldrar och samverkanspartner i ledet att kunna 
förebygga psykisk ohälsa.  
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Samverkan  
I linje med verksamhetsuppdrag att skapa förutsättningar för bra 
samarbetsstrukturer pågår flera samverkansaktiviteter.  
 

 Samarbete med vård- och hälsocentraler initierad utifrån att Barn 
och ungdomsentrén tidigarelägger att ta emot remisser från dessa 
redan i juni.   

 
 Pågående samverkan med Barn och ungdomspsykiatrin gällande 

vårdnivåer och patienter inom båda verksamheter. Stort arbete pågår 
kring att identifiera och tydliggöra ansvars- och vårdnivå för 
nuvarande och kommande samverkan mellan första linjens aktörer 
och BUP.  

 
 Påbörjad kartläggning av samverkan med socialtjänsten i länet.  

 
 Möten med HLT-projekten i länet är i gång för att urskilja och 

möjliggöra samverkansformer.  
 

 Förberedelse pågår för gemensam arbetsgrupp med skolans 
elevhälsa gällande genomgång och implementering av nationella 
vård och insatsprogram inför mottagande av barn med 
koncentrationssvårigheter och utagerande beteende.    

 
 
Uppföljning och utvärdering  
Uppföljning och utvärdering av verksamheten är under utveckling. Idag 
mäts utöver väntetider och patientstatistik bl. a patientens upplevelse av 
insats och bemötande efter avslutad kontakt.  
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 44 Lägesrapportering och precisering av genomförandet av 
beslut om kostnadsreduceringar 

 
Diarienummer: 22HSN1614 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Henrik Kjellberg 

 
Ärendebeskrivning 
Under 2021 fattade regionfullmäktige en rad beslut om 
kostnadsreduceringar, som var fördelade inom område somatik och 
närsjukvårdsområdena. Besluten omfattade totalt sett årliga 
kostnadsreduceringar på drygt 70 miljoner kronor. Bakgrunden till besluten 
var ett den sjukhusbaserade vården i Region Västernorrland dragits med 
växande ekonomiska underskott. Förslagens ikraftträdande sattes i de flesta 
fall till årsskiftet 2021/22, dock med några undantag framför allt beroende 
på behov av ombyggnationer. 
 
Besluten och områdenas åtgärder har inneburit ett större omställningsbehov 
i flera verksamheter. Ett särskilt fokus lades på avdelningsstruktur och 
antalet vårdplatser för att ge förutsättningar för en resurseffektiv 
bemanningsplanering. I februari meddelandes – i dialog med den politiska 
majoriteten i hälso- och sjukvårdsnämnden – att de planerade 
vårdplatsförändringarna vid samtliga sjukhus vid behov kunde behöva 
senareläggas. Det ansträngda läget under våren när det gäller disponibla 
vårdplatser och bemanning bidrog till att tidplanen för förändringen 
flyttades fram.  
 
Regionens revisorer har i det här sammanhanget lämnat synpunkter kring 
följsamheten till de informationsärenden som tagits upp och tydliggörandet 
av de beslut som nämnden fattat löpande. Hälso- och sjukvårdsnämnden 
uppdrar mot denna bakgrund till hälso- och sjukvårdsdirektören att 
återkomma med en sådan delredovisning inom ramen för en samlad 
redovisning av konsekvenser och resultat, som ska lämnas till nämnden i 
november.  
 
En mer detaljerad nulägesrapportering finns framtagen som redovisar 
uppnådda resultat och kvarvarande behov av genomförandeåtgärder (se 
bilaga PM ”Nulägesrapport kostnadsreduceringar”). I redovisningen anges 
också nya bedömningar för när samtliga beslut kommer kunna genomföras. 
 
Av redovisningen framgår att vissa av de aktuella besluten har genomförts 
som planerat. Men i flera fall har själva genomförandet blivit helt eller 
delvis försenat. I vissa fall beror förseningarna på svårigheter att effektuera 
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förändringarna på grund av svårigheter att bemanna verksamheterna 
och/eller upprätthålla antalet disponibla vårdplatser. I några fall har 
planerade ombyggnationer krävt mer tid. I två fall (OP/IVA och 
närsjukvårdsområde norr) har tilläggsuppdrag givits (de närmare 
förutsättningarna redovisas nedan).  
 
Nedan följer en kortare redovisning av läget per berörd verksamhet: 
 
Område somatik 
Lungmedicin/onkologi: ombyggnation har tagit längre tid än beräknat och 
bedöms kunna vara färdigställd under hösten 2022 med en genomförd 
förändring vid årsskiftet. Den samlade ekonomiska helårseffekten ska enligt 
beslutet uppgå till 8,4 miljoner kronor.   
 
Kirurgin: Vårdplatsförändringarna i Sundsvall genomförda från och med 1 
februari i år. Beräknad ekonomisk effekt under 2022 uppgår till 10,5 mnkr, 
resterande del (8,9 mnkr) kan hämtas hem under 2023. Reduceringar av 
fastställda vårdplatser i Örnsköldsvik sker från 1 oktober 2022. Överföring 
av akutkirurgiskt flöde till Örnsköldsvik påbörjade från och med 21 januari. 
Överföring av operationer till sjukhuset i Sollefteå är påbörjat från februari. 
Överföring av viss kirurgisk operationsverksamhet avvaktas i väntan på 
ombyggnation av centraloperation i Örnsköldsvik. 
 
OP/IVA: under genomförandeprocessen av förändringarna av IVA:s 
verksamhet i Sollefteå har vissa medicinska gränsdragnings- och 
förmågefrågor aktualiserats. Dessa frågor berör framför allt vilken kapacitet 
som ska finnas tillgänglig i Sollefteå, och vad det innebär att säkerställa det 
akuta omhändertagandet av patienter. Område somatik och berörd 
verksamhet avser att förtydliga dessa gränsdragningsfrågor utan att ett 
behov av nya politiska beslut behövs. En närmare tidplan för denna 
särskilda process kommer redovisas för nämnden (det återstår att påbörja 
det praktiska arbetet). När det gäller neddragningen av en IVA-plats i 
Örnsköldsvik har fastställda platser har ändrats från och med 1 januari i år. 
Parallellt har verksamheten initierat ett arbete för att utreda möjligheterna 
att inrätta en så kallade IMA-enhet vid sjukhuset i Sundsvall. 
 
Närsjukvårdsområde söder 
Sammanslagningen av avdelning 25 B och 26 B har verkställts från och med 
den 23 februari. Förändring i budget från 1 mars. Målsättningen är att 
realisera de ekonomiska resultaten fullt ut, från och med 1 september (vilka 
på årsbasis ska uppgå till 16,9 miljoner kronor). Avvecklingen av avdelning 
26 A är genomförd. Utökning med en vårdplats på avdelning 2 har inte 
effektuerats p.g.a. personalbrist. Kardiologiavdelningen bedriver 
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verksamhet med sju dagvårdsplatser enligt beslut med 30 fastställda 
vårdplatser enligt beslut. Den förstudie som aviserades angående en 
eventuell sammanslagning av avdelning 2 och 24 har färdigställts. 
Förstudien kom fram till betydande bygg- och investeringsbehov varför 
frågan behöver analyseras vidare. Utifrån nuvarande situationen med 
omfattande svårigheter att bemanna avdelningarna, så finns inte 
förutsättningar att ge en samlad bild av de hittillsvarande ekonomiska 
konsekvenserna. En närmare beskrivning och analys kommer tas fram när 
situationen är mer stabil. 
 
Närsjukvårdsområde väster 
Vårdplatsantalet är reducerat i enlighet med fullmäktiges beslut, både på 
avdelning 16 och 17 (till totalt 30 fastställda vårdplatser och en 
kostnadsreduktion om 9,8 miljoner kronor). Viss så kallade samhandling har 
påbörjats men det kvarstår att slutföra den tänkta modellen. 
 
Närsjukvårdsområde norr 
Fullmäktiges beslut innebar en sammanslagning av avdelning 2 och 3 med 
en neddragning av totalt fem vårdplatser. Till förslaget hörde också en 
utökning med en plats på avdelning 1. Under hösten 2021 – med de då 
tydliga påfrestningarna av covid-vården – bedömde hälso- och 
sjukvårdsdirektören att behovet att extra vårdplatskapacitet behövde utredas 
ytterligare. I själva tilläggsuppdraget ingår även att slutföra en planerad 
överföring av en HIA-plats (på IVA) till medicinavdelning 1. 
 
Området fick mot denna bakgrund ett kompletterande uppdrag att utreda 
möjligheterna för en alternativ lösning som medger bemanning vid 
överbeläggningar och kapacitet att vårda patienter från övriga sjukhus. 
Området har lämnat ett nytt förslag med bibehållen avdelningsstruktur, 
vilket inbegriper regionfullmäktiges beslutade vårdplatsantal, som bereds 
för närvarande. En förändrad inriktning kommer kräva ett nytt 
fullmäktigebeslut.  
 
Beslutsunderlag 
PM: Sammanställning per område och verksamhet ”Lägesrapport 
kostnadsreduceringar”. 
 
Regionfullmäktiges beslutsprotokoll 
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Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar  
 
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återuppta genomförandet av 
beslutade kostnadsreduceringar i enlighet med de uppdaterade tidplaner som 
redovisats; 
 
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med en ny 
områdesspecifik lägesrapportering avseende genomförandet av beslut om 
kostnadsreduceringar, senast den 23 november 2022; samt 
 
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med en samlad 
redovisning av ekonomiska konsekvenser av genomförda beslut, senast den 
23 november 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras till protokollet: 
Pia Lundin (SJVP) samt Roger Byström (C) avstår från att delta i beslut. 
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§ 45 Rättspsykiatriska regionkliniken vårdlokaler i Nacksta, 
Produktion  

  Projektnummer 9782 
 
Diarienummer: 19HSN3367 
Ärendeansvarig: Magnus Kristiansson, Bengt Eriksson 
Handläggare: Michael Nordström 
 
Ärendebeskrivning 
Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall är en av fem regionkliniker i 
Sverige. Kliniken har idag sin verksamhet fördelad på två 
verksamhetslokaler. Dels i en för ändamålet särskilt anpassad fastighet i 
Nacksta och dels lokaler i sjukhuset i Sundsvall. Verksamheten består idag 
av 8 avdelningar, varav 5 finns i Nacksta, och 3 i sjukhusets lokaler. Central 
administration och övriga gemensamma funktioner samt lokal för 
förvaltningsrättens sammanträden finns i Nacksta. 
 
Den 26 oktober 2018 godkände regionstyrelsen att Regionfastigheter får 
utföra ett initialt programarbete i syfte att planera för en tillbyggnad av den 
rättspsykiatriska regionkliniken i Nacksta, Sundsvall. Detta beslut grundade 
sig på en inledande förstudie för att bland annat bedöma det totala behovet 
av vårdplatser i ett längre perspektiv. Att delar av verksamheten bedrivs i 
lokaler på sjukhuset i Sundsvall, som egentligen inte varit ämnade för den 
verksamheten, innebär betydande risker och olägenheter. Lokalerna 
uppfyller inte de krav som Socialstyrelsen/IVO och Arbetsmiljöverket idag 
ställer för att godkännas för rättspsykiatrisk vård. En fortsatt verksamhet i 
de lokalerna förutsätter investeringar i främst ökad säkerhet och 
patientmiljö, men även uppdelningen på två lokaliseringar utgör en 
orationell verksamhet med merkostnader för personal och för dagliga 
transporter.  
 
Mot den bakgrunden beslutade regionfullmäktige den 26-27 februari 2020 
att förprojektering av RPK Vårdlokaler ska genomföras. Under 
förprojekteringen har fördjupning skett i tre viktiga frågor; dels status och 
förutsättningar beträffande RPKs lokaler på sjukhuset i Sundsvall, dels 
ytterligare utökning av totala antalet vårdplatser samt dels behovet av 
lokaler för stöd och service till vårdavdelningarna.  
 
Verksamheten har under arbetet med programmet kommit att närmare 
utreda de aktuella förutsättningarna för lokaliseringen på sjukhuset och 
konstaterat att tidigare antaganden om alternativet att där fortsätta 
verksamheten en längre tid, inte är realistiskt sett till de riskbedömningar 
som nu utvecklats djupare. 
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Förprojekteringen har resulterat i en sammanfattande 
förprojekteringsrapport för den planerade till- och ombyggnaden.  
 
Med förprojekteringen som underlag beslutade regionfullmäktige 2021-04-
28 att genomföra detaljprojektering av projekt 9782 RPK Vårdlokaler 
Nacksta. 
 
Detaljprojektering är färdigställd och har resulterat i  
 

- bygghandlingar i form av ritningar och beskrivningar 
- uppdaterad utgiftskalkyl  
- uppdaterad hyresberäkning 
- uppdaterad tidplan 

 
Generalentreprenör har upphandlats, med villkor i upphandlingen att 
erforderliga beslut fattas för byggstart. 
 
Genomförandetidplan är uppdaterad och lokalerna beräknas vara 
färdigställda till sommaren 2025. Med antaget och planerat huvudscenario 
att tillkommande vårdplatser i huvudsak kan beläggas med 
utomlänspatienter, medför ett genomförande av investeringen att klinikens 
resultat på årsbasis bedöms uppgå till ca 42,6 mnkr vid full beläggning av 
de nya vårdplatserna. I detta resultat ingår full belastning med tillkommande 
hyror om ca 29.2 mnkr per år samt övriga utökade verksamhetskostnader 
baserat på en investeringsutgift om 607 mnkr och en ränta på 3%.  
Alternativa scenarier enligt bilaga Resultat och resultateffekter vid 
justeringar. 
 
Den totala utgiften för projektet har bedömts till ca 607 miljoner kronor 
inklusive för- och detaljprojektering vilket tidigare beviljats medel om 43 
mnkr. 
 
Grundinriktningen är att projektet egenfinansieras av regionen för den del 
som avser regionens andel av patienter och resterande del finansieras genom 
extern upplåning. 
 
Denna strategiska investering ska inte ha någon påverkan på gällande 
principer för fastställande av investeringsramar under 
genomförandeperioden. 
 
Ärendet har hanterats i Centrala investerings-och beredningsgruppen 
(CIBG) den 7 april 2022. 
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Beslutsunderlag 
Förprojekteringsrapport Vårdlokaler Nacksta, daterad 2021-03-08 
Uppdaterad utformning av tillbyggnad 
Psykiatrin i siffror – Rättspsykiatri 2020 
Investeringsansökan 2022-04-12 
Resultat och resultateffekter vid justeringar 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta 
 
att bevilja igångsättning av produktion av projekt 9782 RPK Vårdlokaler 
Nacksta 
 
att utöver redan beslutade medel om 43 mnkr avseende för- och 
detaljprojektering godkänna att 564 mnkr för produktion av projekt 9782 
inarbetas i budget och plan för åren 2022 till 2025 (varav 60 mnkr avser 
2022) 
 
att den del som avser regionens andel av patienter finansieras med egna 
medel och resterande andel (cirka 80 %) 485 mnkr kronor finansieras med 
externa medel; samt 
 
att projektet återredovisas till regionstyrelsen 2 ggr/år under 
produktionsfasen. 
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§ 46 Produktion Hälsocentral nybyggnad, Själevad 
Projekt 9175 

 
Diarienummer: 20HSN1902 
Ärendeansvarig: Kerstin Wikman/Lena Kåhre 
Handläggare: Michael Nordström 
 
Ärendebeskrivning 
Hälsocentralen i Själevad, Örnsköldsviks kommun, inryms idag i två äldre 
byggnader i centrala Själevad. Byggnaderna är uppförda som ålderdomshem 
under 1930- och 40-tal och användningen har efter det flera gånger 
förändrats. Anläggningen fick sin nuvarande användning under 1970-talet.  
I fastigheten finns lokaler för läkar- och distriktssköterskemottagning med 
lab, bvc med mödravård, sjukgymnastik, kurator, reception administrativa 
funktioner samt personalutrymmen. Allt fördelat på två separata byggnader 
(50 m mellan dessa). 
 
Någon genomgripande ombyggnad, renovering eller installationsteknisk 
uppgradering för att nå modern standard för en hälsocentral har inte 
genomförts sedan lokalerna togs i bruk för nuvarande verksamhet. Detta 
medför att dagens slitna och otidsenliga lokaler inte är ändamålsenliga för 
nuvarande och kommande verksamhetsbehov samt att man i många delar 
inte kan möta kraven på god arbetsmiljö. För verksamhetens möjlighet att 
bedriva en så effektiv vård som möjligt behövs dessutom lokaler där hela 
verksamheten kan bedrivas i samma huskropp. 
 
Dåvarande Länshälsan genomförde under 2017 en genomgång av lokalerna 
utifrån arbetsmiljösynpunkt och konstaterade då bland annat att den ena 
byggnaden helt saknar mekanisk ventilation. I den andra större byggnaden 
har en ventilationsanläggning installerats vilken dock upplevs ha bristfällig 
funktion vilket påverkar luftkvalitet och inomhusklimat samtidigt som 
brister i isolering ger stora temperaturskillnader, varmt sommartid - kallt 
vintertid. Dessutom noterades brister i ljudisolering (problem ur 
sekretessynpunkt), brister i belysning, delvis inte tillgängligt för 
rörelsehindrade, personalens omklädnings- och duschrum i källare är små, 
trånga och svåra att hålla rena och hygieniska. 
 
Närheten till kommunens enskilt största särskilda boende beläget i 
grannkvarteret vilket färdigställdes 2017 bedöms som en stor fördel för 
bägge parter, och motiverar hälsocentralens befintliga placering. 
Själevads HC är för framtiden en strategiskt viktig hälsocentral för 
Närsjukvårdsområde Norr. Kulturen i hälsocentralen med närhet och gott 
samarbete mellan olika yrkesgrupper och andra hälsocentraler, positiva syn 
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på utvecklingsarbete, god bemanning samt därtill moderna och 
ändamålsenliga lokaler ger optimala förutsättningar för Nära Vård. 
En nybyggnation av Själevads HC ingår som en viktig del i vår plan för 
framtida vård i Ö-vik. 
 
Med förprojekteringen som underlag beslutade regionstyrelsen 2021-06-10 
att genomföra detaljprojektering av projekt Hälsocentral nybyggnad, 
Själevad. 
 
Detaljprojektering är färdigställd och har resulterat i  

- bygghandlingar i form av ritningar och beskrivningar 
- uppdaterad utgiftskalkyl  
- uppdaterad hyresberäkning 
- uppdaterad tidplan 

 
Generalentreprenör har upphandlats, med villkor i upphandlingen att 
erforderliga beslut fattas för byggstart. 
 
Genomförandetidplan är uppdaterad och lokalerna beräknas vara 
färdigställda till årsskiftet 2024/2025. 
 
Den totala utgiften för projektet har bedömts till ca 69 miljoner kronor 
inklusive för- och detaljprojektering som beviljats tidigare med medel om 
10 mnkr. 
 
Om projektet beslutas att fullföljas, kommer en ökning av hyra att uppstå 
med ca 2,9 miljoner kr/år från 2024, för vilken verksamheten behöver 
reservera budgetutrymme. 
 
Ärendet har behandlats i Centrala investeringsberedningsgruppen den 7 
april 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Investeringsansökan 2022-04-04 
Förprojekteringsrapport 2021-04-20 
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Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
 
att förändring av lokalhyra efter investering är preliminärt beräknad till ca 
2,9 mnkr/år för vilket hälso- och sjukvårdsnämnden har att beakta inom sin 
totala ram och vilket närsjukvårdsområde norr och 
primärvårdsverksamheten behöver reservera budgetutrymme för med start 
2024/2025. 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår vidare att Hälso- och 
sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen besluta 
 
att bevilja igångsättning av produktion av projekt 9175 Hälsocentral 
nybyggnad, Själevad; samt 
 
att godkänna att 59,4 miljoner kronor för ändamålet får ianspråktas ur 
avsatta medel i regionstyrelsens investeringsbudget för 2022–2024 samt att 
komplettering med 11,4 mnkr beaktas i planen för 2023-2025. 
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§ 47 Förslag till förändrad inriktning för kostnadsreducering 
inom närsjukvårdsområde Norr 

 
Diarienummer. 21HSN1011 
Ärendeansvarig: Anna-Lena Lundberg 
Handläggare: Leif Ehlin, Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
I augusti beslutade regionfullmäktige om en kostnadsreducering inom 
närsjukvårdsområde norr. Beslutet innebar en sammanslagning av avdelning 
2 och 3 vid sjukhuset med en neddragning av fem fastställda vårdplatser. 
Till förslaget hörde också en utökning med en vårdplats på avdelning 1. 
Förslagets genomförande förutsatte vidare en större ombyggnation för att 
kunna upprätta en samlad och funktionell avdelning med ett tillräckligt stort 
antal vårdplatser. 
 
Under hösten 2021 – när covidvården medförde en tydlig brist på 
vårdplatser inom hela regionen – bedömde hälso- och sjukvårdsdirektören 
att behovet att möjlighet till extra vårdplatskapacitet behövde utredas 
ytterligare. Mot denna bakgrund gavs närsjukvårdsområdet i uppdrag att 
utreda ett alternativt förslag, vars inriktning skulle medföra större 
möjligheter att bemanna upp för tillfälliga överbeläggningar och/eller för att 
kunna vårda patienter från övriga delar av länet. 
 
Utifrån tilläggsuppdraget från hälso- och sjukvårdsdirektören har 
närsjukvårdsområdet utarbetat ett förslag för reducering av vårdplatser, men 
utan den sammanslagning av de två vårdavdelningar som det tidigare 
förslaget innebar. Det nya förslaget utgår från 43 fastställda vårdplatser och 
omfattar ett bibehållande av vårdavdelningarna 1, 2 och 3. 
 
Närmare om förslaget 
Det tidigare beslutet om vårdplatsantal innebar totalt 43 fastställda 
vårdplatser på avdelning 1,2 och 3. Det ska noteras att beslutet inte 
omfattade gyn-onkologin i vårdplatsantalet. Den aviserade överföringen av 
en HIA-plats (som ingick i det kostnadsreduceringsbeslut som lades fram av 
verksamheten för OP/IVA) ingick inte i heller i beslutet. Dessa två 
frågeställningar lämnades till berörda verksamheter att hantera.  
 
Med ett oförändrat uppdrag avseende gyn-onkologin och överföring av en 
HIA-plats blir därmed platsantalet totalt 46 fastställda vårdplatser. Förslaget 
till fördelning av dessa platser baseras på premissen att patienter ska kunna 
få vård där rätt kompetens finns. Områdets alternativa strukturförslag ser ut 
som följer:  
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 Avdelning 1 får 22 vårdplatser (inklusive en HIA-plats). Tre 

medicinplatser flyttas till avdelning 3 och en till avdelning 2.  
 Avdelning 2 får 12 vårdplatser inklusive 2 platser för gyn-onkologi 

som då blir kvar som tidigare och en medicinplats från avdelning 1. 
 Avdelning 3 har 12 vårdplatser varav tre medicinplatser från 

avdelning 1. 
 
Med denna inriktning tillskapas en möjlighet att öppna ytterligare ett 
vårdlag på samtliga avdelningar. Det är en fördel när överbeläggningar inte 
bara är tillfälliga utan bestående över flera dygn. Det ger även en viss 
flexibilitet om varje avdelning har möjlighet att expandera så att 
”profilpatienter” hamnar på rätt avdelning. Det blir därmed mindre risk för 
utlokaliserade patienter.   
 
Förslaget medför en jämförelsevis mindre kostnadsreducering för 
bemanning (sammanlagt 1,7 miljoner kronor). Å andra sida uppstår ingen 
kostnad för ombyggnation av vårdavdelningar (motsvarande 20 miljoner 
kronor). Det kan konstateras att föreliggande förslag inte når upp till den 
kostnadsreducering om 8,3 miljoner kronor som det tidigare beslutet 
innebar. Men fördelen är, som nämnts ovan, en större kapacitet att möta 
tillfälliga toppar när det gäller överbeläggningar.  
 
Den i sammanhanget mer begränsade kostnadsreduceringen beror bland 
annat på flytten av en HIA-plats till avdelning 1, vilket kräver en 
bemanningsförstärkning och att verksamheten utbildar personalen i de 
moment man inte tagit hand om tidigare. Den totala volymen av HIA-
patienter är låg men komplexiteten kan vara stor och belastningen kan vara 
ojämnt fördelat så avdelningen behöver en större flexibilitet och kompetens. 
Det totala antalet vårdplatser på avdelning 1 blir 22 – inklusive HIA – med 
ett bemanningstal på 2,04. 
 
Det kan också tilläggas att avdelning 2 och 3 har minskar sina kostnader 
över tid – och ett flertal åtgärder planeras framöver för att fortsätta detta 
arbete. Från 2020 till 2021 har avdelning 2 minskat sina personalkostnader 
med 1,6 miljoner kronor, genom att rekrytering av egen personal till 
avdelningen. Ambitionen är att fortsätta arbetet med att minska områdets 
kostnader ytterligare, bland annat med inriktningen att minska sjukfrånvaro.  
 
Avdelning 3 har ett fortsatt behov av stafetter för att få verksamheten att gå 
runt, men har under samma tidsperiod minskat sina personalkostnader med 
2,5 miljoner kronor, exempelvis genom att endast ta in personal när 
arbetsbelastningen är hög samt effektivare bemanningsplanering. Totalt har 
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avdelning 2 och 3 därmed minskat sina personalkostnader med 4,1 miljoner 
kronor från år 2020 till 2021. 
 
Patientsäkerhets- och arbetsmiljöanalyser är inplanerade i närtid och ska 
vara genomförda och protokollförda innan ärendet kan tas vidare till beslut i 
regionfullmäktige. 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar föreslå Regionfullmäktige besluta  
 
att reducera antalet fastställda vårdplatser från 25 till 22 vid avdelning 1;  
 
att fastställa 12 vårdplatser vid avdelning 2; samt 
 
att fastställa 12 vårdplatser vid avdelning 3. 
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§ 48 Tidplan och inriktning för särskild satsning på 
enhetschefer 

 
Diarienummer: 22HSN746 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Therese Drewsen, Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Under våren har beslut fattats angående särskilda lönepåslag för hälso- och 
sjukvårdspersonal. I det politiska uppdraget ingår också att förbereda och 
genomföra en separat satsning på enhetschefer, som både inkluderar 
lönepåslag och insatser för en förbättrad arbetsmiljö.  
 
Hälso- och sjukvårdsdirektören med dess ledningsgrupp ansvarar för den 
samlade satsningen ska genomföras i nära samverkan med chefer och 
fackliga organisationer. Fördelningen av avsatta medel genomförs i tre steg 
och ska även beskriva det långsiktiga arbetet gällande lönebildning och hur 
arbetet för att återgå till ordinarie löneöversynsprocess ska ske. Vidare 
ligger ansvaret på ledningsgruppen när det gäller att beskriva hur en hållbar 
arbetsmiljö ska tillskapas och vilka åtgärder som planeras vidtas. De tre 
stegen är: 
 

 Steg 1: Riktad lönesatsning inom hälso- och sjukvården. 
 Steg 2: Riktad satsning till enhetschefer inom hälso- och sjukvården 
 Steg 3: Långsiktigt arbetet gällande lönebildning och en hållbar 

arbetsmiljö 
 
När det gäller steg 2 har hälso- och sjukvårdens strategiska ledningsgrupp 
(HSSLG) sedan tidigare initierat ett arbete för att förbättra arbetsmiljön för 
enhetschefer. Framtagandet fortsätter enligt plan och något ytterligare 
projekt med anledning det politiskt beslutade uppdraget bedöms inte 
nödvändigt (se bifogad PM med beskrivning av innehåll). 
 
Avsikten var att ett förslag till särskild satsning skulle presenteras vid hälso- 
och sjukvårdsnämndens sammanträde i mars. Men eftersom det beslut om 
30 miljoner kronor, som bereddes i februari, nu kompletterats med 
ytterligare satsning om 50 miljoner kronor, har den del som berör 
enhetscheferna senarelagts. Det pågående framtagandet av ett samlat förslag 
omfattar också den del som berör enhetschefer. Lönepåslaget kommer 
därmed att utbetalas retroaktivt enligt samma modell som för övriga delar 
under steg 1. 
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En översiktlig tidplan för de olika delarna i arbets- och beslutsprocessen ser 
ut som följer: 
 
31 maj 2022 – förslag presenteras för Hälso- och sjukvårdens strategiska 
ledningsgrupp (HSSLG) och därefter avstämning med CPAR 
16 juni 2022 – beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden  
Januari 2023 – uppföljning av fattade beslut och konsekvenser 
 
Ett beslut om finansiering av satsningen behöver beredas och beslutas av 
regionstyrelsen i anslutning till ett kommande beslut i hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Beskrivning av arbetet för att stärka enhetschefernas arbetsmiljö m.m.  
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar  
 
att godkänna inriktning och tidplan för framtagandet av beslutsunderlag om 
satsning på enhetschefer. 
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Justeras 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Stefan Dahl 
Ordförande  
 
 

 
  
……………………………………………… 
Pia Lundin 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Maria Öhman 
 
 
 

  


