PROTOKOLL §§ 142 – 163
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Tjänsteställe, handläggare

Datum

Dnr

Regionledningsförvaltningen
Maria Öhman

2021-10-05

21HSN4

Sida

Tid:

2021-10-05 kl. 09.15 – 18.00

Plats:

Regionens hus, Härnösand
Mötesrum: Fullmäktigesalen (E-huset)

NÄRVARANDE
Ledamöter
Lena Asplund (M)
Elina Backlund Arab (S)
Pia Lundin (SJVP)
Stefan Dahl (S)
Torgny Jarl (S)
Kina Nylén (S)
Lars Åström (S)
Lena Sjöberg (S)
Marianne Oscarson (M)
Roger Byström (C)
Sanna Jonsson (C)
Marianne Larsson (SD)
Mathias Westin (SJVP)
Michal Zakolski (KD)
Camilla Nilsson (L)
Tjänstgörande ersättare
Maud Byqvist (S)
Maria Flodin (KD)
Osman Saidabdala (S)

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

ej beslutsmötet

ersätter Pirjo Jonsson (S)
ersätter Roger Byström (C)
ersätter Nina Orefjärd (V)

Övriga ersättare
Johanna Zidén (M)
Stefan Frankl (M)
Tjänstepersoner
Kurt Pettersson
Maria Öhman
Ordförandens sign

Justerandens sign

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Nämndsekreterare
Exp den

Utdragsbestyrkande

1(37)

PROTOKOLL
HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Datum
2021‐10‐05

Dnr
21HSN4

Sida
2(37)

Inför sammanträdet lämnas information i följande ärenden:
Delårsrapport januari – augusti 2021, Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Petterson och controller Anna Hoff,
Bilaga C
Verksamhetsplan 2022–2024, Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson, samordnare inom Ekonomi
och Planering Johan Byström samt controller Anna Hoff, Bilaga D
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson
Riktlinje "Leverantörsrelationer - molntjänster och personuppgiftshantering
i vården"
Mårten Frosth, Informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsombud,
Bilaga E
Uppföljning, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om en god och nära vård 2021
Lena Lindgren, tf. verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsadministration,
Bilaga F
Information om remiss från Socialdepartementet; SOU 2021:59 Vägen till
tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan
Lena Lindgren, tf. verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsadministration
Bilaga G
Uppföljning ”Första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa”
Malin Lindberg, enhetschef Primärvård, Första linjen - Barn och
ungdomsentrén, Bilaga I
Digital Hälsocentral i Region Västernorrlands egenregi
Karin Sellgren, projektledare inom område hälso- och sjukvård
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Justerandens sign
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PROTOKOLL
HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Datum
2021‐10‐05

§ 142

Dnr
21HSN4

Sida
3(37)

Val av justerare

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att utse Pia Lundin (SJVP) att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 143

Fastställande av föredragningslista

Ett ärende tillkommer:
”Digital Hälsocentral i Region Västernorrlands egenregi”
Med denna ändring beslutar Hälso- och sjukvårdsnämnden
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport

Diarienummer: 21HSN701
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson
Ärendebeskrivning
Kurt Pettersson, biträdande Regiondirektör och Hälso- och sjukvårdsdirektör
lämnar en muntlig information och lägesrapport för område hälso- och
sjukvård. Nämnden ges även möjlighet att ställa frågor till hälso- och
sjukvårdsdirektören utifrån lägesrapporten.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att lägga den muntliga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion; Naloxonprogram

Diarienummer: 21HSN2790
Ärendebeskrivning
Sanna Jonsson (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om
”Naloxonprogram”.
Beslutsunderlag
Motion från Sanna Jonsson (C): ”Naloxonprogram”, bilaga 1
Yttrande över motion ”Naloxonprogram”, bilaga 2
Beredning
Välfärd- och samverkansutskottet den 16 september 2021 § 72. Sanna
Jonsson (C) yrkade bifall till motionen.
Yrkande
Sanna Jonsson (C), Michal Zakolski (KD), Maria Flodin (KD), Pia Lundin
(SJVP) samt Mathias Westin (SJVP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och bifallsyrkande från Sanna
Jonsson (C) m: fl. under proposition, vilket godkänns, och finner bifall för
beredningens förslag.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och
samverkansutskottets förslag att föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Reservation
Sanna Jonsson (C), Michal Zakolski (KD), Maria Flodin (KD), Pia Lundin
(SJVP) samt Mathias Westin (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna bifallsyrkanden.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion; Införliva psykiatrin i närsjukvården

Diarienummer: 21HSN2217
Ärendebeskrivning
Roger Byström (C) och Jonny Lundin (C) har lämnat in en motion till
regionfullmäktige om att ”Införliva psykiatrin i närsjukvården”.
Beslutsunderlag
Motion från Roger Byström (C) och Jonny Lundin (C): ”Införliva psykiatrin
i närsjukvården”, bilaga 3
Yttrande över motion ”Införliva psykiatrin i närsjukvården”, bilaga 4
Beredning
Välfärd- och samverkansutskottet den 16 september 2021 § 73. Sanna
Jonsson (C) yrkade bifall till motionen.
Yrkande
Sanna Jonsson (C) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och bifallsyrkande från Sanna
Jonsson (C) under proposition, vilket godkänns, och finner bifall för
beredningens förslag.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och
samverkansutskottets förslag att föreslå regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Noteras till protokollet:
Pia Lundin (SJVP), Mathias Westin (SJVP), Michal Zakolski (KD) samt
Maria Flodin (KD avstår från att delta i beslut och återkommer till
Regionfullmäktige.
Reservation
Sanna Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
bifallsyrkande.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion; införliva IVA i Sollefteå i Närsjukvården

Diarienummer: 21HSN2216
Ärendebeskrivning
Jonny Lundin (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att
”Införliva IVA i Sollefteå i Närsjukvården”.
Beslutsunderlag
Motion från Jonny Lundin (C): ”Införliva IVA i Sollefteå i Närsjukvården”,
bilaga 5
Yttrande över motion ” Införliva IVA i Sollefteå i Närsjukvården”, bilaga 6
Beredning
Välfärd- och samverkansutskottet den 16 september 2021 § 74. Sanna
Jonsson (C) yrkade bifall till motionen.
Yrkande
Sanna Jonsson (C), Michal Zakolski (KD), Maria Flodin (KD), Pia Lundin
(SJVP) samt Mathias Westin (SJVP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och bifallsyrkande från Sanna
Jonsson (C) m: fl. under proposition, vilket godkänns, och finner bifall för
beredningens förslag.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och
samverkansutskottets förslag att föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Reservation
Sanna Jonsson (C), Michal Zakolski (KD), Maria Flodin (KD), Pia Lundin
(SJVP) samt Mathias Westin (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna bifallsyrkanden.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion; Utveckla Närvård Härnösand

Diarienummer: 20HSN3242
Ärendebeskrivning
Jonny Lundin (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att
”Utveckla Närvård Härnösand”.
Beslutsunderlag
Motion från Jonny Lundin (C): ”Utveckla Närvård Härnösand”, bilaga 7
Yttrande över motion ”Utveckla Närvård Härnösand”, bilaga 8
Beredning
Välfärd- och samverkansutskottet den 16 september 2021 § 75. Sanna
Jonsson (C) yrkade bifall till motionen.
Yrkande
Sanna Jonsson (C), Michal Zakolski (KD), Maria Flodin (KD), Pia Lundin
(SJVP) samt Mathias Westin (SJVP) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och bifallsyrkande från Sanna
Jonsson (C) m: fl. under proposition, vilket godkänns, och finner bifall för
beredningens förslag.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och
samverkansutskottets förslag att föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Reservation
Sanna Jonsson (C), Michal Zakolski (KD), Maria Flodin (KD), Pia Lundin
(SJVP) samt Mathias Westin (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna bifallsyrkanden.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Motion; Inrätta politiska närsjukvårdsberedningar

Diarienummer: 21HSN2998
Ärendebeskrivning
Roger Byström (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om att
”Inrätta politiska närsjukvårdsberedningar”.
Beslutsunderlag
Motion från Roger Byström (C): ”Inrätta politiska
närsjukvårdsberedningar”, bilaga 9
Yttrande över motion ” Inrätta politiska närsjukvårdsberedningar”,
bilaga 10
Beredning
Välfärd- och samverkansutskottet den 16 september 2021 § 76. Sanna
Jonsson (C) yrkade bifall till motionen.
Yrkande
Sanna Jonsson (C) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag och bifallsyrkande från Sanna
Jonsson (C) under proposition, vilket godkänns, och finner bifall för
beredningens förslag.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och
samverkansutskottets förslag att föreslå regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Noteras till protokollet:
Pia Lundin (SJVP), Mathias Westin (SJVP), Michal Zakolski (KD) samt
Maria Flodin (KD avstår från att delta i beslut och återkommer till
Regionfullmäktige.
Reservation
Sanna Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
bifallsyrkande.
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner om Ökad tillgänglighet i hälsooch sjukvården 2021

Diarienummer: 21HSN95
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Ärendebeskrivning
Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit beslut om en
tilläggsöverenskommelse om tillgänglighet i vården 2021. Regionstyrelsen
fattade beslut om fördelning av medlen den 9 september 2021 § 252. Hälsooch sjukvårdsnämnden får Regionstyrelsens beslut för information.
Beslutsunderlag
Tilläggsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Regioner om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2021, bilaga 11
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2021-09-09 § 252, bilaga 12
Beredning
Välfärd- och samverkansutskottet den 16 september 2021 § 77.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och
samverkansutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den
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Uppföljning, Överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Regioner om en god och nära
vård 2021

Diarienummer: 21HSN402
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Lena Lindgren/Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Vid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-04-20 § 71 lämnades information
inför fördelningen av medel inom överenskommelsen om god och nära vård
2021. Nämnden beslutade då att uppföljning av användandet av
statsbidragen skulle ske till nämnden i oktober 2021.
Beredning
Välfärd- och samverkansutskottet den 16 september 2021 § 78. Utskottet
fick en muntlig information i ärendet.
Beslutsunderlag
Uppföljning riktade statsbidrag - Överenskommelse God och nära vård
2021, bilaga 13
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och
samverkansutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning ”Första linjens vård för barn och unga med
psykisk ohälsa”

Diarienummer: 19HSN298
Ärendeansvarig: Agneta Nordlander
Handläggare: Eva Renstorp
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige beslutade den 20 januari § 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 att uppföljning skulle ske till nämnden i
maj varje år under projekttiden.
Vid möte i välfärds- och samverkansutskottet 5 maj 2021 § 42 beslutades att
ärendet flyttas fram till september, då ingen ny information fanns.
Aktuell information;
‐ Barn och ungdomsentrén – psykisk hälsa 7–17 år har i samverkan
med styrgruppen upprättat en handlingsplan. Delar av verksamheten
beräknas starta 1 feb 2022.
‐ Lokaler sökes i Sundsvall och Örnsköldsvik.
‐ Utöver enhetschef är administratör rekryterad och
projektledarintervjuer genomförs. När lokal finns att tillgå påbörjas
rekrytering av läkare och behandlingspersonal.
‐ Samtal pågår med kommunal- och privat elevhälsa.
‐ Samarbete med Barn och ungdomspsykiatrin fortsätter och kontakt
med socialtjänst och vård- och hälsocentraler planeras för att hitta
rätt ansvars- och vårdnivå.
‐ Pågående dialog med IT-verksamheten inom regionen för att
utveckla och möjliggöra digitala arbetssätt.
‐ Uppdragsbeskrivning under bearbetning.
Beslutsunderlag
Handlingsplan ”Uppdrag Inrätta första linjens vård för barn och unga med
psykisk ohälsa som ett särskilt uppdrag”, bilaga 14

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den
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Beredning
Välfärd- och samverkansutskottet den 16 september 2021 § 79.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och
samverkansutskottets förslag
att godkänna lämnad lägesrapport.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den
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Information om remiss från Socialdepartementet; SOU
2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk
och i samverkan

Diarienummer: 21HSN2993
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Matthias Abelin
Ärendebeskrivning
Lena Lindgren, t.f. verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsadministration,
lämnar en muntlig information om remiss från Socialdepartementet; SOU
2021:59 Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan.
Regionstyrelsen avger yttrande över remissen den 4 november 2021.
Yttrandet delges Hälso- och sjukvårdsnämnden därefter.
Beslutsunderlag
Remiss från Socialdepartementet; SOU 2021:59 Vägen till tillgänglighet –
långsiktig, strategisk och i samverkan, bilaga 15
Beredning
Välfärd- och samverkansutskottet den 16 september 2021 § 80.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och
samverkansutskottets förslag
att lägga informationen till handlingarna.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan
2022–2024

Diarienummer: 21HSN1602
Ärendeansvarig: Hanna Wahlund
Handläggare: Johan Byström
Ärendebeskrivning
Regionplanen 2022 - 2024 fastställdes 25–26 augusti i Regionfullmäktige.
Utifrån regionplanen ska nämnder och styrelsen utarbeta en verksamhetsplan för perioden 2022 – 2024. Regionplanen utgår från Region
Västernorrlands nya styrmodell, vilket medför att även verksamhetsplanerna
kommer att följa den nya styrmodellens struktur.
Hälso- och sjukvårdsutskottet har genom beslut fått i uppdrag att bereda
verksamhetsplanen 2022 – 2024. Detta genom att avsätta tid vid utskottens
sammanträden för dialog och framställande av verksamhetsplan med
indikatorer som riktas till den/de förvaltningar som ska ansvara för
måluppfyllelse.
Planen innehåller därmed:
- Verksamhetsplanering och ekonomiska ramar för kommande år,
samt plan för nästkommande två år.
- Konkretisering av de politiska ambitionerna utifrån regionplanen.
Till detta kopplar nämnden indikatorer.
Förvaltningen lägger till aktiviteter i nästa led samt eventuellt ytterligare
indikatorer.
Samtliga mål och indikatorer riktas till den/de förvaltningar som ska ansvara
för måluppfyllelse.
Nämndens verksamhetsplan inklusive ekonomiska ramar 2022–2024 följs
upp via delårs- och årsrapportering. Utvalda följetal och aktiviteter följs
därutöver upp på månadsbasis, främst genom uppföljningsdialoger.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2022–2024, Hälso- och sjukvårdsnämnden, bilaga 16
Sjukvårdspartiets förslag till verksamhetsplan, bilaga A
Beredning
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 27 september 2021 § 60. Pia Lundin
(SJVP) och Roger Byström (C) avstod från att delta i beslut.
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den
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Yrkande
Pia Lundin (SJVP) yrkar på återremiss i första hand och att ärendet
kompletteras med indikatorer i enlighet med eget förslag till
verksamhetsplan, se bilaga.
I andra hand yrkar hon avslag på hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till
förmån för eget förslag till verksamhetsplan.
Mathias Westin (SJVP), Michal Zakolski (KD) samt Maria Flodin (KD)
ställer sig bakom yrkande från Pia Lundin (SJVP).
Yrkande
Sanna Jonsson (C) yrkar för Centerpartiet att verksamhetsplanen
återremitteras för komplettering av fler relevanta indikatorer utifrån
nämndens ansvarsområden bl.a. gällande kontinuitet.
Om återremissyrkandet faller avstår Sanna Jonsson (C) att rösta avseende
förslag till verksamhetsplan.
Yrkande
Elina Backlund Arab (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag. Vidare yrkar
hon bifall till hälso- och sjukvårdsutskottets förslag och därmed avslag till
Pia Lundins (SJVP) förslag till verksamhetsplan.
Propositionsordning
Ordförande ställer återremissyrkande från Pia Lundin (SJVP) m: fl. mot
yrkande från Elina Backlund Arab (S) om att ärendet ska avgöras idag under
proposition, vilket godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet förslag och Pia
Lundins (SJVP) förslag till verksamhetsplan under proposition, vilket
godkänns, och finner bifall för Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag.
Sanna Jonsson (C) avstår från att rösta.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Hälso- och sjukvårdsutskottets
förslag
att anta nämndens verksamhetsplan 2022–2024 enligt förslag, och besluta
om fastställande inför 2022.
Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den
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Reservation
Sanna Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
återremissyrkande.
Reservation
Pia Lundin (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
återremissyrkande och eget förslag till verksamhetsplan samt Mathias
Westin (SJVP), Michal Zakolski (KD) och Maria Flodin (KD). Följande
reservationstext lämnas till protokollet:
”Vi oppositionspartier har alla lämnat egna alternativ till majoritetens
regionplan. Men sedan denna har beslutats vill vi nu aktivt bidra till att
Hälso- och sjukvårdsnämnden får en effektiv verksamhetsplan genom en
konstruktiv komplettering av majoritetens förslag. Utvecklingen mot en god
och nära vård måste följas upp. Processen innebär fördjupad samverkan och
samarbete, nya sätt att tänka och arbeta samt resursoptimering. En effektiv
uppföljning kräver bruk av flera relevanta indikatorer. Därför har vi, efter
förslag från nämndens ordförande, tagit fram en alternativ verksamhetsplan.
Den är baserad på majoritetens förslag men innehåller fler och mer relevanta
indikatorer än vad majoriteten föreslagit. Dessa indikatorer mäts redan nu
men måste också verkligen användas för att möjliggöra effektiv uppföljning
av utvecklingen inom Hälso- och Sjukvårdsnämndens ansvarsområde under
kommande planperiod. Sammantaget hade vårt förslag givit en helhetsbild
av nämndens ansvarsområde, med en tydlig målstyrning, som skulle kunnat
följas under flera år.”
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Delårsrapport januari-augusti 2021 Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Diarienummer: 21HSN1942
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson
Handläggare: Anna Hoff
Ärendebeskrivning
Pandemins tredje våg har föranlett fortsatta prioriteringar och
tidsbegränsade omställningar i många verksamheter inom hälso- och
sjukvården. Överlag har områdenas respektive åtgärder i denna del inriktat
sig på att klara den högprioriterade vården och samtidigt bedriva en fullgod
covid-vård. Det kan samtidigt konstateras att många utvecklingsinitiativ har
fortsatt i relativt oförminskad takt, trots en påfrestande situation.
I medarbetarperspektivet har pågående pandemi inneburit ett komplext
arbete med att bemanna vårdens verksamheter på ett så hållbart sätt som
möjligt. Antalet årsarbetare, baserat på arbetad tid har ökat med 0,1 %
jämfört med samma period 2020, men antal årsarbetare baserat på
sysselsättningsgrad har minskat med 0,1 %.
Det ackumulerade resultatet har förbättrats med 200 mnkr jämfört med
samma period föregående år. Den huvudsakliga orsaken är ökade
statsbidrag. Prognosen visar på en nettokostnadsutveckling motsvarande 4,6
%. Prognosen uppgår nu till -272 mnkr, vilket motsvarar en negativ
budgetavvikelse på 172 mnkr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport januari – augusti 2021, Hälso- och sjukvårdsnämnden,
bilaga 17
Bilägges:
Delårsrapport Länssjukvårdsområde Somatik inkl. bilagor, bilaga 18
Delårsrapport Länssjukvårdsområde Psykiatri och Habilitering inkl. bilagor,
bilaga 19
Delårsrapport Närsjukvårdsområde Norr inkl. bilagor, bilaga 20
Delårsrapport Närsjukvårdsområde Väster inkl. bilagor, bilaga 21
Delårsrapport Närsjukvårdsområde Söder inkl. bilagor, bilaga 22
Delårsrapport Folktandvården inkl. bilagor, bilaga 23
Delårsrapport Rättspsykiatriska regionkliniken inkl. bilagor, bilaga 24
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Beredning
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 27 september 2021 § 61. Ärendet
överlämnades till nämnden.
Yrkande
Elina Backlund Arab (S) yrkar för majoriteten på en tilläggs att-sats:
”Totalt redovisar förvaltningarna ett ökande underskott i sin prognos för
2021, från 254 mnkr till 272 mnkr. Det råder ingen tvekan om att hälso- och
sjukvården generellt har en viktig uppgift framför sig när det gäller att
komma ikapp med den hälso- och sjukvård som har fått stå tillbaka under
pandemin med Covd-19 (det gäller inte minst elektiv vård). Men denna
uppgift kan inte utföras med ökande underskott och försämrade prognoser,
utan behöver genomföras med en tydlig plan som inbegriper två krav; dels
en stegvis mer omfattande och effektiv produktion, dels en god
kostnadskontroll. Nämnden avser därför att uppdra åt hälso- och
sjukvårdsdirektören att återkomma med en redovisning av hur den
uppskjutna vården ska kunna åtgärdas på ett sätt som möter dessa båda
krav.
Att-sats:
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att snarast återkomma med en
redovisning av hur återgången till en normaliserad produktion av hälso- och
sjukvård ska kunna förenas med god kostnadskontroll.”
Yrkande
Pia Lundin (SJVP) yrkar avslag till tilläggsyrkandet från Elina Backlund
Arab (S).
Mathias Westin (SJVP), Sanna Jonsson (C), Michal Zakolski (KD) och
Maria Flodin (KD) biträder Pia Lundins avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer beredningens förslag under proposition, vilket godkänns,
och finner att det bifalles. Därefter ställer ordförande tilläggsyrkande från
Elina Backlund Arab (S) och avslagsyrkande från Pia Lundin (SJVP) under
proposition och finner bifall för tilläggsyrkandet.
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Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att fastställa delårsrapport för januari – augusti 2021 för Hälso- och
sjukvårdsnämnden
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att snarast återkomma med en
redovisning av hur återgången till en normaliserad produktion av hälso- och
sjukvård ska kunna förenas med god kostnadskontroll
att överlämna delårsrapporten till regionstyrelsen; samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Reservation
Pia Lundin (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande samt Mathias Westin (SJVP), Sanna Jonsson (C), Michal
Zakolski (KD) och Maria Flodin (KD). Följande reservationstext lämnas till
protokollet:
”Eftersom det är mycket oklart vad orsaken är till att den ekonomiska
prognosen ser ut att överskrida de ekonomiska ramarna så bör detta belysas
först. Hur mycket är orsakat av att de besparingar som beslutades vid
Regionfullmäktige i juni och augusti inte har effektuerats. När det gäller
återgång till normal produktion efter Covid-19 pandemin har extra medel
tilldelats”
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Upphävande av styrdokument, riktlinjen Ljud och
bildupptagningar i landstingets lokaler sjukvårdsverksamhet

Diarienummer: 21HSN2856
Ärendeansvarig: Åsa Bellander
Handläggare: Sara Sultan
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland värnar om att var och en som besöker våra lokaler
ska få en lugn och trygg vistelse. Det är också av största vikt att personalen
har en säker arbetsmiljö och obehindrat kan utföra sina arbetsuppgifter.
Med anledning av att Region Västernorrland hanterat flera frågeställningar
under de senaste åren gällande ordning, säkerhet och trygghet i sina lokaler
har konstaterats att det finns ett behov av att tydliggöra vilka ordningsregler
som gäller. Med anledning därav har regionövergripande ordningsregler
tagits fram.
Styrdokumentet ”Ordningsregler i de lokaler som Region Västernorrland
bedriver verksamhet i” (575987) beslutades av regionstyrelsen 2021-06-10.
Styrdokumentet omfattar även de lokaler där det bedrivs hälso- och
sjukvård. För att undvika att ha olika styrdokument som reglerar samma
frågor föreslås därför styrdokumentet ”Ljud- och bildupptagning i
landstingets lokaler – sjukvårdsverksamhet” (234581) upphävas.
Beslutsunderlag
Riktlinje ”Ljud- och bildupptagning i landstingets lokaler – sjukvårdsverksamhet” (234581) HSN 2014-12-19 § 159, bilaga 25
Riktlinje ”Ordningsregler i de lokaler som Region Västernorrland bedriver
verksamhet i” (575978) Rs 2021-06-10 § 211, bilaga 26
Beredning
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 27 september 2021 § 62.
Yrkande
Mathias Westin (SJVP) yrkar att ärendet återremitteras med följande
motivering: ”Att ärendet återremitteras för komplettering av vilka lagar och
rättspraxis som finns idag och som inte fanns vid riktlinjens framtagande
som gör att det går att upphäva riktlinjen utan att försämra skyddet för den
enskilde medborgaren eller anhöriga.”
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Pia Lundin (SJVP), Michal Zakolski (KD), Maria Flodin (KD) samt Sanna
Jonsson (C) ställer sig bakom återremissyrkande från Mathias Westin
(SJVP).
Yrkande
Elina Backlund Arab (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordförande ställer återremissyrkande från Mathias Westin (SJVP) och Elina
Backlund Arab (S) yrkande om att ärendet ska avgöras idag under
proposition, vilket godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande hälso- och sjukvårdsutskottets förslag under
proposition, vilket godkänns. Då inga säryrkanden föreligger finner
ordförande bifall för utskottets förslag. Mathias Westin (SJVP), Pia Lundin
(SJVP), Michal Zakolski (KD) och Maria Flodin (KD) avstår från att
rösta.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Hälso- och sjukvårdsutskottets
förslag
att upphäva riktlinjen ”Ljud- och bildupptagning i landstingets lokaler –
sjukvårdsverksamhet” 234581.

Reservation
Mathias Westin (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
återremissyrkande samt Pia Lundin (SJVP), Michal Zakolski (KD) och
Maria Flodin (KD). Följande reservationstext lämnas till protokollet:
”Givetvis måste det vara viktigt att i riktlinjen skydda den enskilde
medborgaren eller anhöriga mot att bli filmad och dess rätt att få bli filmad.
Hur vi skyddar patienter och anhöriga med nuvarande skrivning går inte att
läsa ut. Därmed kan vi inte anse att dokumentens syfte är likvärdigt och kan
inte stödja ett upphävande av nuvarande dokument.”
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Svar på revisionsrapport; Hot och våld mot anställda

Diarienummer: 21HSN2331
Ärendeansvarig: Eva Strömsten
Handläggare: Annika Lindblom
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har bett om Hälso- och sjukvårdsnämndens
kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten ”Hot och våld mot
anställda”. Syftet med revisionen har varit att bedöma om Regionstyrelsen
och nämnderna har säkerställt ett systematiskt arbetsmiljöarbete avseende
våld och hot.
Genomlysningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom regionen, som
genomfördes hösten 2020, visar att många av regionens verksamheter
arbetar utifrån de moment som är grundläggande för det systematiska
arbetsmiljöarbetet, däribland våld och hot. Utifrån revisionens
rekommendation att säkerställa att alla verksamheterna arbetar med
systematiskt arbetsmiljöarbete kopplat till området våld och hot, noterar
Hälso- och sjukvårdsnämnden att det idag finns en årlig uppföljningsmall i
vägledningen för systematiskt arbetsmiljöarbete, där uppföljning av rutinen
våld och hot återfinns.
Vidare kan Hälso- och sjukvårdsnämnden konstatera att Planeringsenheten i
sitt samarbete med HR arbetar för att ytterligare utforma stöd för
verksamheterna genom implementerandet av det digitala verktyget
Hypergene. Verktyget kommer att synliggöra olika arbetsprocesser och
uppgifter som årligen behöver planeras, genomföras, följas upp och
redovisas. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer i och med detta
samordnas med budgetprocessen, olika uppföljningar och årsredovisningar.
Detta arbete är påbörjat och kommer succesivt utvecklas kommande år.
I väntan på att alla verksamheter kopplade till Hälso- och sjukvårdsnämnden
ska ha tillgång till Hypergene, konstaterar Hälso- och sjukvårdsnämnden att
ett gemensamt årshjul för verksamheterna behöver tas fram, där rutinen för
våld och hot finns samt att arbetet följs upp i den årliga riskbedömningen av
arbetsmiljön samt återrapporteras till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ”Hot och våld mot anställda”, bilaga 27
Revisionsrapport ”Hot och våld mot anställda”, bilaga 28
Svar på revisionsrapport ”Hot och våld mot anställda”, bilaga 29
Beredning
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 27 september 2021 § 64.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Hälso- och sjukvårdsutskottets
förslag
att avge ”Svar på revisionsrapport Hot och våld mot anställda”
att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att ett gemensamt årshjul för
det systematiska arbetsmiljöarbetet tas fram för verksamhetsområdena inom
hälso- och sjukvården, där rutinen för våld och hot finns med samt en
beskrivning av hur arbetet med våld och hot ska följas upp och
återrapporteras; samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Delges
Regionens revisorer
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ärendefördelningen
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Riktlinje Leverantörsrelationer - molntjänster och
personuppgiftshantering i vården

Diarienummer: 21HSN3085
Ärendeansvarig: Krister Bjermert
Handläggare: Mårten Frosth
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har inom vården ett stort antal system och tjänster
kopplade till medicinskteknisk utrustning där det på grund av
monopolställning hos leverantörerna eller helt enkelt en enda eller ett
mycket begränsat antal leverantörer resulterar i att personuppgifter hanteras
i tredje land.
Enligt ett tidigare (numera ogiltigförklarat) beslut från EU-kommissionen
har det varit tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra
personuppgifter till mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield.
Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering i USA. Det innebär att
företag i USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet
(Department of Commerce) och meddela att de uppfyller de krav som ställs
i Privacy Shield. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield, genom Schrems IIdomen, innebär att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i
EU att med Privacy Shield som rättslig grund överföra personuppgifter till
mottagare i USA.
Domstolen ansåg däremot att EU-kommissionens standardavtalsklausuler är
en giltig rättslig grund och att sådana kan användas vid överföring till länder
utanför EU och EES men att det i samband med användandet av dem i sin
nuvarande form kan behövas ytterligare skyddsåtgärder. Vilka dessa
skyddsåtgärder är och hur kraftfulla de behöver vara kräver att man tar reda
på hur lagstiftningen i det tredje landet ser ut. I Schrems II-domen har EUdomstolen bedömt att det finns allvarliga risker i det amerikanska
underrättelseinhämtandet. Experter menar att det inte är möjligt att hitta
avtalsmässiga lösningar som tar bort de risker som EU-domstolen lyfter.
Eftersom amerikanska bolag måste följa amerikansk lag, och aktuella lagar
(Cloud Act och FISA) gäller framför avtal, går det inte att avtala bort dessa
risker.
Region Västernorrland arbetar systematiskt med informationssäkerhet enligt
ett ledningssystem baserat på ISO/IEC 27000-serien. Så fort en verksamhet
har behov av att hantera information hjälper informationssäkerhetsorganisationen till med en behovs- och riskanalys där vi väger
verksamhetsnytta (i många fall patientsäkerhet) mot risker för individers
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integritet eller risker för att information inte hanteras enligt gällande
lagstiftning, vilket kan inkludera lagstiftning där det finns ett oklart juridiskt
läge eller avsaknad av prejudicerande rättsfall. Denna behovs- och
riskanalys tar hänsyn till interna och externa faktorer som kan skilja sig från
en dag till en annan, appliceras för specifikt system eller tjänster och för
samtliga informationsmängder som ingår i behovet av att hantera
information. I denna behovs- och riskanalys ingår även ett moment av
informationsklassning. Region Västernorrlands generella inställning är
naturligtvis att vi ska efterleva all gällande lagstiftning.
Informationssäkerhetsorganisationen har nu sedan årsskiftet genomfört ett
stort antal behovs- och riskanalyser där behovet har varit ungefär detsamma.
Det kan röra sig om pacemakers, dialysutrustning, andningshjälpmedel eller
liknande där en medicinskteknisk utrustning används tillsammans med en
tjänst för att samla in, lagra eller bearbeta mätdata för en patient. I de flesta
fall blir denna typ av utrustning med tillhörande tjänst en fråga för
personuppgiftshantering, behandling eller överföring till tredje land.
I vissa fall kanske det skulle gå att använda dessa system utan att skriva in
namn eller personnummer, men i de flesta fall introduceras då risker med att
patienter blandas ihop. Den medicinsktekniska utrustningen finns i de flesta
fall redan och det skulle innebära enorma kostnader att byta ut, i vissa fall
hundratals eller tusentals utrustningar.
I dessa lägen har informationssäkerhetsorganisationen tillsammans med
verksamheterna kommit fram till att risken för patientens integritet samt
risken för att bryta mot lagstiftning och drabbas av sanktionsavgift inte
väger tyngre än patientsäkerhetsriskerna. En verksamhetschef
(informationsägare) äger risken eller riskerna och fattar beslut om hantering
och åtgärder, men för själva personuppgiftsbehandlingen måste
personuppgiftsansvarig fatta beslut. I detta fall är det hälso- och
sjukvårdsnämnden för de allra flesta ärenden. För att inte stoppa upp inköp
och upphandling av denna typ av utrustning och tjänster önskar
informationssäkerhetsorganisationen att personuppgiftsansvariga fattar ett
principbeslut i form av en riktlinje som beskriver de typer av behandlingar
och situationer som vi anser är tillåtna under förutsättning att vissa
säkerhetsåtgärder vidtas.
För att uppnå bästa möjliga säkerhet för dessa personuppgifter ställer vi krav
på leverantörerna att ha en nivå på innehåll i PUB-avtal som minst uppfyller
senaste versionen av standardklausuler samt tillser frågan om
uppgiftsminimering. Utöver detta påtalar vi naturligtvis (i de fall vi redan
har ett avtal) att tillse avtal gällande tystnadsplikt och i de fall det är möjligt
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att försöka undvika de leverantörer där vi ser att det är problematiskt att
efterleva en avtalsrättslig tystnadsplikt.
Avstämning och samråd har skett inom ett flertal verksamhetsområden,
inom informationssäkerhetsorganisationen, juridik, IT samt med hälso- och
sjukvårdsdirektör.
Beslutsunderlag
Riktlinje ”Leverantörsrelationer - molntjänster och personuppgiftshantering
i vården” (591676), bilaga 30
Beredning
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 27 september 2021 § 65. Pia Lundin
(SJVP) och Roger Byström (C) avstod från att delta i beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer hälso- och sjukvårdsutskottets förslag under proposition,
vilket godkänns. Då inga säryrkanden föreligger finner ordförande bifall för
utskottets förslag.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på hälso- och sjukvårdsutskottets
förslag att föreslå regionstyrelsen besluta
att fastställa riktlinjen ”Leverantörsrelationer - molntjänster och
personuppgiftshantering i vården” (591676).
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar vidare
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Noteras till protokollet:
Pia Lundin (SJVP), Mathias Westin (SJVP), Michal Zakolski (KD), Maria
Flodin (KD) och Sanna Jonsson (C) avstår från att delta i beslutet och
överlämnar ärendet till regionstyrelsen.
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Sammanträdesplan 2022, Hälso- och sjukvårdsnämnden
med utskott

Diarienummer: 21HSN2901
Ärendeansvarig: Hanna Wahlund
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdesdagar 2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden:
Sammanträdesdagar 2022 Hälso- och sjukvårdsnämnden
25 januari
2 mars
30 mars
13 maj
16 juni
25 augusti
7 oktober
23 november
20 december
Sammanträdesdagar 2022 Välfärd- och samverkansutskottet
12 januari
15 februari
16 mars
4 maj
1 juni
17 augusti
21 september
9 november
7 december
Sammanträdesdagar 2022 Hälso- och sjukvårdsutskottet
13 januari
16 februari
22 mars
5 maj
2 juni
16 augusti
29 september
10 november
8 december
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Beredning
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 27 september 2021 § 66.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att fastställa sammanträdesplanen för 2022 enligt ovanstående förslag.
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Uppföljning av utvecklingen av nära vård

Diarienummer: 21HSN3114
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson
Handläggare: Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Från och med 1 januari 2021 har Region Västernorrland en ny,
sammanhållen, hälso- och sjukvårdsorganisation. Den föregående
specialistvården har ersatts med fem nya områden (indelad i läns- och
närsjukvård). Den nya organisationen ska stödja arbetssätt som är mer
anpassade till olika patientgruppers behov och dessutom åstadkomma en
tydligare och effektivare ledning och styrning av regionens hälso- och
sjukvård.
Nu, efter att den initiala införandeprocessen är genomförd, behövs ett
långsiktigt fokus på åtgärder som ligger i linje med – och förstärker – den
organisationsstruktur som satts på plats, inte minst med ett fokus på
närsjukvården. Mer konkret behöver den nära vården utveckla processer och
arbetssätt mellan regionala och kommunala ansvarsområden och med den
ideella sektorn. Detta utvecklingsarbete innebär i praktiken en kontinuerlig
och omfattande förändring, som inbegriper många av hälso- och
sjukvårdens verksamheter, kommunal hälso- och sjukvård, skola samt delar
av socialtjänstverksamheten. Insatser behöver därför ske i samarbete mellan
länets kommuner, närsjukvården och länssjukvården för att skapa en
sammanhängande och nära vård för patienten.
Det handlar om en långsiktig utveckling för en jämlik, tillgänglig och
effektiv hälso- och sjukvård. Omställningen behöver förenas med en
återkommande och regelbunden redovisning till hälso- och
sjukvårdsnämnden. Följande utgångspunkter föreslås gälla för den
rapportering som förvaltningen lämnar till nämnden:
-

Ordförandens sign

Uppföljning och avrapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden
sker vid vartannat nämndssammanträde.
I uppföljningen ska det framgå hur vidtagna åtgärder och uppnådda
resultat förhåller sig till den gemensamma målbilden för god och
nära vård, och vilka effekter arbetet får för regionens invånare.
I övrigt efterfrågas inte en särskild struktur och innehåll vid
redovisningstillfällena. Förvaltningen ges tillsammans med områden
och verksamheter därmed ett utrymme att bedöma vilka delar i
utvecklingen som är relevant att redovisa, och vilken information
som återkopplas till nämnden.
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Ovanstående punkter syftar till att skapa former för en resultatinriktad
redovisning till nämnden. Det är viktigt att uppföljning och övergripande
styrning i mesta möjliga mån undviker mer situations- eller projektstyrda
direktiv. Utgångspunkten bör vara att stödja en långsiktig och flexibel
utveckling, som utgår från ett mer decentraliserat ansvar hos områden och
berörda verksamheter.
Beredning
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 27 september 2021 § 67.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Hälso- och sjukvårdsutskottets
förslag
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att redovisa utvecklingen av
arbetet för en nära vård vid vartannat sammanträde i hälso- och
sjukvårdsnämnden; samt
att redovisningen utgår från hur vidtagna åtgärder och uppnådda resultat
förhåller sig till den gemensamma målbilden för god och nära vård, och
vilka effekter arbetet får för regionens invånare.
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Kurser och konferenser

Diarienummer: 21HSN176
Aktuella konferenser:


Inbjudan ”Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda”, den
10 november klockan 10–11. Länken kommer att finnas tillgänglig i
6 månader efter sändningsdatumet, bilaga 31

Beredning
Välfärd- och samverkansutskottet den 16 september 2021 § 81.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och
samverkansutskottets förslag
att utöver presidiet ges möjlighet för 3 ledamöter från majoriteten och 2
ledamöter från oppositionen att delta i konferensen ”Webbinarium om hot
och hat mot förtroendevalda”; samt
att nämnden bekostar konferensavgiften men ingen ersättning i form av
utbildningsarvode eller förlorad arbetsinkomst.
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Delgivningar

Diarienummer: 21HSN174










Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-08-25-26 § 203,
Kostnadsreduceringar inom närsjukvårdsområde väster, 21RS2,
bilaga 32
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-08-25-26 § 204,
Kostnadsreduceringar inom närsjukvårdsområde söder, 21RS2,
bilaga 33
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-08-25-26 § 205,
Kostnadsreduceringar inom område somatik - opererande
verksamheter, 21RS2, bilaga 34
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-08-25-26 § 206,
Kostnadsreduceringar inom område somatik – OP/IVA, 21RS2,
bilaga 35
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2021-08-25-26 § 207,
Kostnadsreduceringar inom område somatik - lungmedicin och
onkologi, 21RS2, bilaga 36
Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2021-08-17 § 232, Yttrande över
remiss från Socialdepartementet, delbetänkande En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården SOU 2021:19,
21RS1, bilaga 37
Rapport från Socialstyrelsen; Organ- och vävnadsdonation i Sverige
2020, 21HSN2809, bilaga 38
Yttrande över remiss; betänkandet Ombuds tillgång till vård- och
omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården
(SOU 2021_39), 21RS7355, bilaga 39

Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att nämnden har tagit del av informationen.
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Digital Hälsocentral i Region Västernorrlands egenregi

Diarienummer: 21HSN3259
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson
Handläggare: Karin Sellgren
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvården ställer om till nära vård för att kunna möta framtida
behov och förväntningar. Konkret innebär det att mer vård kommer att
bedrivas närmare invånarna genom öppna och flexibla vårdformer.
Invånarna ska ha större möjligheter att vara delaktig i sin egen vård utifrån
ett personcentrerat arbetssätt. Istället för att patienten måste göra sig
tillgänglig när det passar organisationen så ska vården göras tillgänglig när
det passar patienten.
Under de senaste åren har digitala vårdgivare ökat invånarnas tillgång till
vård. Undersökningar har visat att invånare söker sig till Digitala vårdgivare
för att de själva kan välja när kontakten ska ske, de slipper vänta på att bli
uppringda, de kan själva välja plats för vårdmötet och de upplever att de
snabbare kan få hjälp med enklare behov.
För att möta den ökade efterfrågan på digital vård har flera regioner
utvecklat sina tjänster till att omfatta digitala vårdtjänster med generösa
öppettider, tillgänglighet via chatt och video och enkel tillgång till
läkarkontakter.
För att kunna erbjuda samma möjlighet till digital vård behöver Region
Västernorrland etablera en tjänst som liknar de tjänster som digitala
vårdgivare och andra regioner etablerat.
En digital hälsocentral i Region Västernorrlands regi bedöms behöva
uppfylla följande kriterier:
 Vara ett komplement till 1177 Vårdguiden på telefon och de fysiska
hälsocentralerna
 Erbjuda generösa öppettider, åtminstone sena kvällar vardagar samt
helgöppet
 Erbjuda minst läkarkontakt under alla öppettider. Andra
kompetenser kan läggas till över tid.
 Tjänsten erbjuds via en mobilapp som erbjuder triagering beroende
på anledning till vårdkontakten. I appen ska invånarna kunna chatta
med den digitala hälsocentralen och genomföra digitala vårdmöten.
Ordförandens sign
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Digitala vårdmöten ska också kunna genomföras från en
dator/webbläsare.
Ge möjlighet till tidbokning med önskad yrkeskategori, vilket kan
kompletteras med möjlighet till drop-in.
Sömlöst överföra vårdkontakten till en fysisk hälsocentral om behov
finns av tex provtagning. Sömlöst innebär att den vårdsökande inte
ska behöva gå igenom en ny triagering/symtombedömning på den
fysiska hälsocentralen.
Erbjuda tjänster på svenska
Erbjuda vård med patientavgifter som ligger i nivå med andra
digitala vårdgivare, dvs lägre avgifter än vid ett vårdbesök vid en
fysisk hälsocentral.

Det pågår för närvarande många projekt som syftar till att öka
tillgängligheten i vården. Som exempel kan nämnas Ineras nationella
projekt ” Invånarens symtombedömning och hänvisning” som avser att
introducera en mobilapp med triagering inom bland annat 1177 Vårdguiden
på telefon [1], där Västernorrland är en av de regioner som anslutit sig till
projektet. Regionens införandeprojekt kring ett nytt vårdinformationssystem
(FVIS) fortskrider och ett program är etablerat kring Nära Vård i regionen.
Med bakgrund av dessa pågående projekt föreslås att en pilot med en digital
hälsocentral genomförs. Den digitala hälsocentralen bör vara i drift senast
vid halvårsskiftet 2022 och en första utvärdering bör genomföras vid
årsskiftet 2022/2023.
Referenser:
[1]: Inera, Invånarens symtombedömning och hänvisning,
https://www.inera.se/utveckling/forsta-linjens-digitala-vard/invanarenssymtombedomning-och-hanvisning/
Beslutsunderlag
Presentation Digital Hälsocentral i Region Västernorrlands egenregi,
bilaga B
Yrkande
Pia Lundin (SJVP) yrkar att ärendet återremitteras. Mathias Westin (SJVP),
Michal Zakolski (KD), Maria Flodin (KD) samt Sanna Jonsson (C) biträder
Pia Lundins återremissyrkande.
Yrkande
Torgny Jarl (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer Pia Lundins (SJVP) återremissyrkande och yrkande från
Torgny Jarl (S) om att ärendet ska avgöras idag under proposition, vilket
godkänns, och finner att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande beredningens förslag under proposition, vilket
godkänns. Då inga säryrkanden föreligger finner ordförande bifall för
beredningens förslag. Pia Lundin (SJVP), Mathias Westin (SJVP), Michal
Zakolski (KD), Maria Flodin (KD) och Sanna Jonsson (C) avstår från att
rösta.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsdirektören att starta en pilot för digital
hälsocentral på primärvårdsnivå inom egenregin i enlighet med ovan. Den
ska vara öppen för alla invånare i Regionen; samt
att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsdirektören att utreda finansieringen via
omprioritering i budgetarbetet.
Reservation
Pia Lundin (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
återremissyrkande samt Mathias Westin (SJVP), Michal Zakolski (KD),
Maria Flodin (KD) och Sanna Jonsson (C). Följande reservationstext lämnas
till protokollet:
”Vi är i grunden positiva till att öka tillgängligheten och användningen av
digitala plattformar i regionen. Men vi anser att dessa underlag saknas före
ett beslut om projektstart: en projektplanering, behovsanalys, kostnad,
finansiering och en jämförelse med befintliga aktörer i väsentliga frågor
som tillgänglighet, effekter och kostnad. Vi anser också att detta är ett
ärende av större vikt och bör då gå via regionstyrelsen och beslutas av
Regionfullmäktige.”
Protokollsanteckning
Pia Lundin (SJVP) lämnar följande anteckning till protokollet:
”Mycket kort framförhållning på detta viktiga ärende. Information om detta
kom en dag innan mötet.”
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Justeras

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

………………………………………………
Pia Lundin

Vid protokollet

Maria Öhman
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