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Ledamöter     
Lena Asplund (M)  Ordförande 
Elina Backlund Arab (S)  1:e vice ordförande 
Pia Lundin (SJVP)  2:e vice ordförande 
Stefan Dahl (S) 
Pirjo Jonsson (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) 
Nina Orefjärd (V)  
Michal Zakolski (KD) 
Camilla Nilsson (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Isabell Tejbo (SJVP) ersätter Mathias Westin (SJVP) 
   
Övriga ersättare 
Johan Engström Lockner (S)  
Maud Byqvist (S) 
Sten-Ove Danielsson (S) 
Osman Saidabdala (S)  under beslutsmötet 
Johanna Zidén (M) 
Stefan Fankl (M) 
Gun Stefansson (L) 
Kristina Eriksson (C) 
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Jonas Sjödin (V) 
Isabell Tejbo (SJVP) 
Maria Flodin (KD) 
 
Tjänstepersoner 
Kurt Pettersson   Hälso- och sjukvårdsdirektör  
Maria Öhman   Nämndsekreterare 
 
 
Inför sammanträdet lämnas information i följande ärenden: 
 
Patientsäkerhetsplan 2022, bilaga A  
Monasofi Wallinder, verksamhetschef för kvalitet- och patientsäkerhet 
 
Hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan 2022–2024, bilaga B 
Hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson samt controller Anna Hoff 
 
Beslut om kostnadsreduceringar inom närsjukvårdsområde söder  
efter riskanalyser, bilaga C 
Ylva Drevstad, områdesdirektör NSV Söder, Henrik Kjellberg, utredare 
hälso- och sjukvård, Karin Dunberg Smeds verksamhetschef Geriatrik, 
neurologi och rehabilitering samt Maria Strandberg verksamhetschef 
Medicin 
 
Delrapport utveckling av nära vård, Indal/Liden, bilaga D  
Ylva Drevstad, områdesdirektör för NSV söder samt Kristoffer Backlund, tf. 
verksamhetschef Sundsvall/Ånge 
 
Uppföljning av utvecklingen av nära vård, bilaga E 
Henrik Kjellberg, utredare inom hälso- och sjukvård samt Sofie Lidehäll, 
utvecklingsstrateg inom regionledningsförvaltningen 
 
Beroendemottagning i Region Västernorrland - Återrapport 
Missbruksutredningen, bilaga F  
Kristina Mårtensson, områdesdirektör psykiatri och habilitering, Anna-Karin 
Drewsen, tf. verksamhetschef länsverksamhet psykiatri och Camilla 
Carpholt, Kommunförbundet Västernorrland  
 
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport 
Kurt Pettersson samt controller Anna Hoff 
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Statusrapport Kunskapsstyrning, bilaga G  
Terese Nyberg, Strateg kunskapsstyrning vid regionledningsförvaltningen  
 
Uppföljning, pilotverksamhet familjecentral i Örnsköldsvik, bilaga H  
Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör Närsjukvårdsområde Norr samt 
verksamhetschef Kerstin Wikman 
 
 
 
 
 
§ 176 Val av justerare 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 
 
att utse Roger Byström (C) att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 177 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 178 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport 
 
Diarienummer: 21HSN701 
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson 
 
Ärendebeskrivning 
Kurt Pettersson, biträdande Regiondirektör och Hälso- och sjukvårdsdirektör, 
informerar om läget och om pågående arbeten inom hälso- och 
sjukvårdsorganisationen. Vidare presenteras månadsrapport för perioden 
januari – november 2021. Utifrån informationen ges ledamöterna möjlighet att 
ställa frågor till hälso- och sjukvårdsdirektören.   
 
Beslut: 
  
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar  
 
att lägga den muntliga informationen till handlingarna. 
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§ 179 Information om ”Utredning av Missbruk och 
Beroendevården i Västernorrland” 

 
Diarienummer: 18HSN2259 
Ärendeansvarig: Kristina Mårtensson 
Handläggare: Anna-Karin Drewsen 
 
Ärendebeskrivning 
Kristina Mårtensson, områdesdirektör Psykiatri och Habilitering, Anna-
Karin Drewsen, tf. verksamhetschef för länsverksamhet Psykiatri samt 
Camilla Carpholt vid Kommunförbundet Västernorrland, informerar om 
framtagen ”Utredning av Missbruk och Beroendevården i Västernorrland”. 
 
Bakgrund 
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare fattat beslut om att utreda 
förutsättningarna för att inrätta en beroendemottagning i länet. Tidigare 
beslut och återrapporter vid Hälso- och sjukvårdsnämnden; 
HSN 2018-12-13 § 153, HSN 2019-03-20 § 47, HSN 2019-12-18 § 209.    
 
Ärendet hanterades senast vid Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-05-20  
§ 56. Då lämnades en lägesrapport avseende utredningen om beroendevård 
och nämnden beslutade bland annat att uppdra åt förvaltningen att utreda 
och ge förslag på hur avgiftning/abstinens kan organiseras både i sluten och 
öppen vård i Sundsvall i dialog med kommunerna.  
 
Beslutsunderlag 
Utredning av Missbruk och Beroendevården i Västernorrland, bilaga 1 
 
Beredning 
Välfärd- och samverkansutskottet den 2 december § 91. 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och 
samverkansutskottets förslag 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 180 Delrapport – Utveckling av nära vård, fördjupad 
samverkan mellan Region Västernorrland och 
Sundsvalls kommun i kommundelen Indal-Liden 

 
Diarienummer: 20HSN2529 
Ärendeansvarig: Ylva Drevstad 
Handläggare: Kristoffer Backlund  
 
Ärendebeskrivning 
Ylva Drevstad, områdesdirektör för närsjukvårdsområde Söder och 
Kristoffer Backlund, verksamhetschef för Hälsocentralen i Granlo, lämnar 
en lägesrapport enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 18 juni 
2021 § 124 om att ny delrapport skulle ske till nämnden i december 2021, 
samt att slutredovisning i ärendet ska ske i maj 2022. 
 
Beredning 
Välfärd- och samverkansutskottet den 2 december § 92. 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och 
samverkansutskottets förslag 
 
att tacka för delrapporten och lägga den till handlingarna. 
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§ 181 Patientsäkerhetsplan 2022 
 
Diarienummer: 21HSN4087 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors 
Handläggare: Monasofi Wallinder 
 
Ärendebeskrivning 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) säger att vården ska bedrivas så att den 
uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att vården ska vara av 
särskilt god kvalitet, med en god hygienisk standard, den ska tillgodose 
patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Den ska bygga på 
respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda 
kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdpersonalen samt vara lätt 
tillgänglig.  
 
Regionplanen beskriver i målområde 2, att regionen utvecklar arbetet för en 
god, jämlik och nära vård. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det sedan 
främst de mål som beskriver att hälso- och sjukvården och tandvården ska 
vara kunskapsbaserad trygg och säker, samt att vården ska utgå från 
individens behov och vara tillgänglig som beaktas i denna plan. 
 
I februari 2020 presenterade Socialstyrelsen en nationell handlingsplan för 
ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården “Agera för säker vård”. 
Planens vision är God och säker vård överallt och alltid och beskriver sedan 
förutom vision, förutsättningar och fokusområden för att arbeta mot en 
säkrare vård.  
 
Inom region Västernorrland har vi sedan tagit fram en regional 
handlingsplan utifrån den nationella. 
 
Patientsäkerhetsplan 2022 kommer att utgå från den regionala 
handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i regionen och baseras på fyra 
grundläggande förutsättningar fokusområden för en ökad patientsäkerhet. 
   
De fokusområden som under 2022 blir mest framträdande är ”Säker vård 
här och nu” där vi bland annat lyfter det trycksårsförebyggande arbetet. ” 
Ökad riskmedvetenhet” och ”Patienten som medskapare”. 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsplan 2022, bilaga 2 
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Beredning 
Välfärd- och samverkansutskottet den 2 december § 93. 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och 
samverkansutskottets förslag 
 
att godkänna ”Patientsäkerhetsplan 2022”. 
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 § 182 Statusrapport över ”Kunskapsstyrning” 
 
Diarienummer: 21HSN4085 
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder  
Handläggare: Terese Nyberg  
 
Ärendebeskrivning 
För att skapa bättre förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och 
resurseffektiv vård av hög kvalitet har Sveriges regioner i samverkan 
etablerat ett nationellt sammanhållet system för kunskapsstyrning. Under 
2019–2020 påbörjades ett regionövergripande arbete i specialistvården och 
primärvården med att utveckla strukturen inom systemet för 
kunskapsstyrning. Det påbörjades även en utveckling av lokala 
programområden (LPO) för samarbete mellan primärvård, specialistvård 
och andra vårdgivare. Ett arbetes som fortskridit under 2021.   
 
De lokala programområdena sätts samman tillsammans med respektive 
verksamhet och i LPO ska verksamhetschef samt medicinskt sakkunniga 
finnas representerade. Grupperingen ska ha ett länsövergripande perspektiv 
och i utvalda LPO finns även kommunen representerade, dessa ledamöter 
väljs tillsammans med kommunen genom särskilt nomineringsprocess i 
Social ReKo.   
 
Sammansättningen av LPO har utgått från vilka relevanta grupperingar som 
redan finns på området, samt verksamheternas önskemål om lämpliga 
medicinskt sakkunniga. Till viss del har redan existerande samverkans 
forum kunna kompletterats för att övergå i ett lokalt programområde.  
 
Den för året planerade implementeringen av kunskapsstyrningssystemet har 
fått ske i begränsad omfattning i relation till pågående pandemi, men en 
kontinuerlig kompetensbyggnad har skett under året i samband med att nya 
lokala programområden har startats upp.  
 
2021 har ett stort antal personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
tagits fram på nationell nivå. Ett personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp tydliggör individens och vårdens gemensamma ansvar för att 
söka, stärka och ta tillvara individens egen förmåga och vilja. Fokus i 
regionen har under året varit att utföra gap- och konsekvensanalyser för att 
tydliggöra behoven inför kommande implementeringsarbete. Under 2022 
förväntas även ett antal personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp gå 
till lokalt beslut för implementering i regionen.  
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När det gäller hantering av nationell högspecialiserad vård (NHV) så 
samordnas det från och med i år sjukvårdsregionalt via särskilt utsedd 
funktion hos NRF. Detta gäller så väl remiss om utlysning samt ansökningar 
av områden. Även Socialstyrelsens nationella riktlinjer hanteras samordnat i 
sjukvårdsregionen. 
 
Under året har den intermistiska organisationen för kunskapsstyrning bytts 
ut mot en driftsorganisation i form av operativ arbetsgrupp under hälso- och 
sjukvårdsdirektörens ledningsgrupp. Den operativa arbetsgruppen arbetar 
enligt givna uppdrag från såväl ledningsgrupp som verksamhet.  
 
Under nästkommande år planeras fortsatt implementering av systemet för 
kunskapsstyrning genom fortlöpande information, dialog och workshops till 
chefer och medarbetare. Det planeras även en fortsatt utbyggnad av de 
lokala programområdena och dess lokala arbetsgrupper. Även samverkan 
med patientföreningar kommer under kommande år att fortsatt utvecklas 
 
Beslutsunderlag 
Statusrapport kunskapsstyrning-etablering av nationellt sammanhållet 
system för kunskapsstyrning inom RVN, bilaga 3   
 
Beredning 
Välfärd- och samverkansutskottet den 2 december 2021 § 94.  
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och 
samverkansutskottets förslag 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
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§ 183 Information över avslutade utredningar 2021 enligt 
riktlinjen för visselblåsarfunktionen i Region 
Västernorrland 

 
Diarienummer: 21HSN4010 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Sara Sultan 
 
Ärendebeskrivning 
I november 2018 inrättades en visselblåsarfunktion i Region Västernorrland 
och i samband med detta fastställdes en riktlinje av regionstyrelsen den 19 
november 2018, § 357. Enligt riktlinjen ska regionstyrelsen och berörda 
nämnder informeras årligen om vilka utredningar som avslutats. 
 
Under årsperioden har inkomna ärenden hanterats genom Region 
Västernorrlands juridikfunktion som i sin tur inhämtat utredningsstöd där 
det behövts.  
 
Under året har fyra visselblåsningar utretts. Tre riktade sig mot hälso- och 
sjukvården och en mot regional utveckling. En av dessa fordrade en något 
större utredning än övriga tre. I den mer omfattande utredningen 
konstaterades att informationen behövde överlämnas till berörd verksamhet 
och HR varpå två personalärenden startades innan ärendet om visselblåsning 
kunde avslutas. Dessa personalärenden är idag hanterade på ett 
tillfredsställande sätt och avslutade. De övriga tre fordrade endast mindre 
utredningar och är idag avslutade.   
 
Beredning 
Välfärd- och samverkansutskottet den 2 december 2021 § 95.  
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och 
samverkansutskottets förslag 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 184 Uppdrag till Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) att 
bedriva rättspsykiatrisk vård 2022 

 
Diarienummer: 21HSN3731 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Anders Jaktlund 
 
Ärendebeskrivning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden är uppdragsgivare för den rättspsykiatriska 
vården inom Region Västernorrland. Nämnden fastställer därför varje år ett 
vårduppdrag för den rättspsykiatriska regionkliniken (RPK). I uppdraget 
anges bland annat syfte, övergripande mål för det systematiska 
kvalitetsarbetet och inriktning för verksamheten i stort. 
 
Förslaget till vårduppdrag för 2022 innehåller ett mindre antal justeringar 
jämfört med innevarande år. I vårduppdraget har bland annat uppdraget att 
förhindra återfall i brottslighet, förtydligats att avse brottslighet av allvarligt 
slag i enlighet med aktuell definition. Tidigare referens om vård av patienter 
från andra regioner/landsting har ändrats till enbart andra regioner. I 
beskrivningen om hur vård ska bedrivas för att undvika skador har tillägg 
gjorts om att även omfatta utformning och inredning av 
gemensamhetsutrymmen såväl som patientrum. 
 
I avsnittet om personcentrerad hälso- och sjukvård har tillägg gjorts om barn 
som patient, där barns rätt till information har utökats genom 
tillägg/ändringar i Lag (2021:648) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen 5 
kap 7 §; Lag (2021:647) om ändring i patientsäkerhetslagen 6 kap 5 §; Prop 
2020/21:163. I samma avsnitt har ändring avseende inflytande, information 
och kommunikation gjorts med ett tillägg om att tolk ska anlitas i de fall det 
är påkallat för att, så långt som möjligt, säkerställa att patienten kan 
tillgodogöra sig informationen. 
 
I avsnittet jämlik och jämställd har ett nytt stycke lagts till om att RPK ska 
arbeta enligt den länsövergripande handlingsplanen mot mäns våld mot 
kvinnor och våld i nära relationer. Där ska RPK sträva för jämställdhet för 
kvinnor och män, flickor och pojkar.  
 
RPK ska även samverka med myndigheter och organisationer med målet att 
skapa en varaktig förändring med målet att alla medborgare i Västernorrland 
erkänns samma rättigheter och möjligheter att leva ett liv fritt från våld.   
Vad avser beskrivningen om tillgänglig vård har tillägg gjorts om att RPK 
ska erbjuda externa deltagare som närstående och andra berörda aktörer att 
delta i säkra videomöten. 
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I kapitlet om ersättning/ekonomi har begreppet balanserad styrning ersatts 
av ledning och styrning, då modellen ändras till 2022. 
 
Slutligen har texten förenklats om att upprätta avtal med berörd motpart för 
utomlänspatienter. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till uppdrag till rättspsykiatriska regionkliniken att bedriva 
psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård 2022 (ändringarna i uppdraget är 
markerade med streck i vänster kant), bilaga 4 
 
Beredning 
Välfärd- och samverkansutskottet den 2 december 2021 § 96.  
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och 
samverkansutskottets förslag  
 
att fastställa uppdrag till rättspsykiatriska regionkliniken att bedriva 
psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård 2022 
 
att uppdraget ges till förvaltningschef för rättspsykiatriska regionkliniken; 
samt 

 
att uppföljning av uppdraget redovisas i verksamhetens delårsrapport och 
verksamhetsberättelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
PROTOKOLL  
HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRDSNÄMNDEN 

 

 Datum Dnr Sida 
 2021-12-17 

 
21HSN4 14(36) 

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

§ 185 Återrapport, del av revisionsrapport Grundläggande 
granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden; 
Tvångsvård inom psykiatrin 

 
Diarienummer: 20HSN1145 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors 
Handläggare: Monasofi Wallinder 
 
Ärendebeskrivning 
2015 genomförde revisionen en granskning i syfte att undersöka om Hälso-
och sjukvårdsnämnden genomfört ändamålsenlig ledning och styrning av 
den psykiatriska tvångsvården. I samband med en uppföljande granskning 
av 2020 konstaterade revisorerna brister gällande tvångsvården.  
 
Säkerställande av tvångsåtgärder enligt lag om psykiatrisk tvångsvård 
(1991:1128) och lag om ändring i lagen (SFS 2020:354) och lag om 
rättspsykiatrisk vård (1991:1129) och lag om ändring i lagen (SFS 
2019:303) följer nämnda författningar och sker via förvaltningsdomstolarna. 
Vårdgivaren har i princip inte något inflytande över de beslut som fattas i 
nämnda lagrum.  Det ingår i Socialstyrelsens tillstånd till vårdgivaren för att 
bedriva psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård att kontrollerna av 
följsamheten till ovan beskrivna lagrum sköts genom rättsliga instanser.  
För detta behöver inte verksamheten särskilda direktiv från vårdgivaren.  
 
Vårdgivaren ska däremot utfärda direktiv för den psykiatriska tvångsvården 
och lagen om rättspsykiatrisk vård och ändringar i dessa lagar.  
Detta ska ske för att säkerställa att verksamhetschefens ansvar och 
uppföljning av vårdens kvalitet enligt SOSFS 2008:18 (Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om tvångsvård och rättspsykiatrisk vård) 
tydliggörs och ingår i vårdgivarens ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete.  
 
Bristerna är inte åtgärdade och det är inom Vuxenpsykiatrin samt Barn- och 
ungdomspsykiatrin som detta behöver genomföras. Rättspsykiatriska 
kliniken har dock inga brister i detta avseende. 
 
Beredning 
Välfärd- och samverkansutskottet den 2 december 2021 § 97.  
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Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Välfärd- och 
samverkansutskottets förslag 
 
att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att tillse att åtgärder vidtas på 
berörda kliniker samt att säkerställa att systematisk uppföljning genomförs 
beträffande tvångsvård inom regionens hälso- och sjukvård. 
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§ 186 Beslut om kostnadsreduceringar inom 
närsjukvårdsområde söder efter riskanalyser 

 
Diarienummer: 21HSN1007 
Ärendeansvarig: Ylva Drevstad 
Handläggare: Karin Dunberg Smeds, Maria Strandberg, Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige beslutade i augusti om kostnadsreduceringar inom 
närsjukvårdsområde söder. Beslutet förenades med ett uppdrag till hälso- 
och sjukvårdsnämnden att fatta ett slutgiltigt beslut senare under hösten 
2021 – efter genomförda riskanalyser. I normalfallet brukar riskanalyser 
föregå beslut om kostnadsreduceringar. I föreliggande ärende bedömdes 
dock att ett fortsatt internt arbete med förändrade arbetssätt skulle medföra 
bättre underlag för riskanalysernas bedömningar och förslag till åtgärder.  
 
Områdets fortsatta arbete – efter fullmäktiges beslut – har sammanfattats i 
promorian ”Förändrade arbetssätt i samband med strukturförändringar inom 
närsjukvårdsområde söder” (bifogas). 
 
Beslutet om kostnadsreduceringar och arbetet med nya arbetssätt utgår från 
en strukturell förändring avseende sammansättningen av vårdavdelningarna 
inom området. De närmare detaljerna framgår av tidigare beslutsunderlag 
och den ovan nämnda promemorian. Men i huvudsak omfattar förändringen 
följande delar: 
 

• Avdelning 25B och 26B bildar en gemensam avdelning med totalt 
35 vårdplatser. 

• Kardiologiavdelningen får totalt 30 vårdplatser samt sju 
kardiologiska dagvårdsplatser på det nuvarande ”Torget”. 

• Avdelning 26 A avvecklas.    
 
Syftet med de genomförda analyserna är att identifiera och analysera risker 
för patientsäkerheten och arbetsmiljö i samband med förändringarna. I de 
fall där det bedöms nödvändigt ges åtgärdsförslag för att minska 
förekommande risker samt förslag till metod för uppföljning. 
 
Riskanalysen av patientsäkerheten påvisar risker kopplat till de föreslagna 
förändringarna och totalt identifierades 28 risker varav 14 analyserades 
vidare på grundval av bedömd allvarlighetsgrad. De analyserade riskerna 
berör framför allt det förändrade arbetssättet med identifierade risker kring 
undanträngningseffekter, satellitpatienter, kompetensfrågor, 
beläggningsgrad och påverkan på akutmottagning. 
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Risken för negativa konsekvenser berör patienter med rehabiliteringsbehov 
men även allmänna internmedicinska patienter, multisjuka och övriga 
organspecifika patientgrupper. Samtliga överväganden och hela analysen 
återfinns i bilaga. 
 
Analysteamet har tagit fram förslag på åtgärder för att minska de beskrivna 
riskerna och metoder för uppföljning av dessa. Bland åtgärdsförslagen finns 
bland annat att stärka det proaktiva arbetet mot kommuner och primärvård, 
kontinuerlig kompetensutveckling för alla yrkeskategorier, systematiskt 
riktade utbildningsinsatser i omvårdnad. 
 
Till åtgärdsförslagen hör också utveckling av personcentrerad vård, stärkt 
samverkan mellan verksamheter vid sjukhuset i Sundsvall, bevarandet och 
utvecklandet av teambaserat arbetssätt, utveckling och kvalitetssäkring av 
rehabpatientens vårdkedja och utveckling av specialiserad hemrehabilitering 
/dagrehabilitering i hela regionen. 
 
Beträffande riskanalyser av arbetsmiljö har verksamheten för GNR 
genomfört en förnyad riskanalys i oktober 2021. Ett antal risker 
identifierades som i första hand är kopplade till vårdplatsfrågan och 
sammanslagningen till en enhet. En aktivitetsplan har tagits fram, och 
delfrågor hanteras. För kardiologins verksamhet hänvisas till den redan 
genomförda arbetsmiljöanalysen (från i våras), vilket motiveras av att 
struktur, vårdplatser och arbetssätt inte har förändrats nämnvärt inom ramen 
för det lagda förslaget. Verksamheten för medicin planerar att genomföra en 
förnyad arbetsmiljöanalys i god tid innan hälso- och sjukvårdsnämndens 
sammanträde [återkommer om datum]. 
 
Det är avslutningsvis värt att notera att riskanalyser och övriga 
beslutsunderlag behandlar den förändring som bereddes under våren 2021. 
Sedan dess har antalet disponibla vårdplatser minskat till följd av stora 
svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, vilket har bidragit till betydande 
problem med överbeläggningar och en påfrestande arbetsmiljö. För att 
hantera det minskade vårdplatsantalet har ett flertal insatser redan 
genomförts, av vilka några tidigare framlagts som förslag i 
kostnadsreduceringsarbetet. Det behöver dock understrykas att den 
nuvarande situationen måste hanteras med åtgärder av en helt annan 
omfattning. Det kommer, enkelt uttryckt, att behövas fler temporära 
åtgärder och mer av långsiktiga insatser. Ett sådant arbete pågår. Resultat 
och nuläge kommer att redovisas inför hälso- och sjukvårdsnämnden i ett 
annat sammanhang. 
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Beslutsunderlag 
PM: Förändrade arbetssätt i samband med strukturförändringar inom 
närsjukvårdsområde söder, bilaga 5 
Riskanalys ur ett patientsäkerhetsperspektiv – avdelningsförändringar inom 
Närsjukvårdsområde Söder, inklusive bilagor, bilaga 6 
Arbetsmiljöanalys Kardiologkliniken, bilaga 7 
Arbetsmiljöanalys Avd. 25B och 26B, bilaga 8 
Arbetsmiljöanalys Medicin, avd. 2, bilaga 9 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige den 25–26 augusti 2021 § 204,  
bilaga 10 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 9 december 2021 § 74. Roger Byström 
(C) och Pia Lundin (SJVP) avstod från att delta i beslut för att återkomma 
med ställningstagande till nämnden. 
 
Yrkande  
Pia Lundin (SJVP) yrkar i första hand avslag på hälso- och 
sjukvårdsutskottets förslag och i andra hand på följande tilläggs att-satser:  
 
”att en kostnadsberäkning skyndsamt görs för de åtgärder som föreslås i 
patientsäkerhetsanalysen och arbetsmiljöanalyserna och att den finansiering 
som utifrån detta kommer krävas hanteras i ett särskilt beslut på nästa 
nämndssammanträde 
 
att det i redovisningarna av arbetet för nära vård (beslutad i HSN 5 oktober 
2021 § 160) ska ingå redovisning och uppföljning av vårdplatssituationen i 
förhållande till detta ”kostnadsreduceringsbeslut” 
 
att det genomförs patientsäkerhetsanalyser och arbetsmiljöanalyser för de 
enheter som kan komma att få en ytterligare belastning vid genomförandet 
av detta förslag, i första hand akutmottagningen i Sundsvall och 
ambulansverksamheten.” 
 
Isabel Tejbo (SJVP), Michal Zakolski (KD), Sanna Jonsson (C) samt Roger 
Byström (C) biträder Pia Lundins (SJVP) yrkande. 
 
Yrkande  
Nina Orefjärd (V) yrkar avslag till hälso- och sjukvårdsutskottets förslag. 
 
Yrkande 
Marianne Larsson (SD) yrkar avslag till hälso- och sjukvårdsutskottets 
förslag. 
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Yrkande 
Elina Backlund Arab (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsutskottets 
förslag samt avslag till Pia Lundins (SJVP) m: fl. avslagsyrkande samt 
tilläggsyrkande.   
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer hälso- och sjukvårdsutskottets förslag och 
avslagsyrkande från Pia Lundin (SJVP) m: fl. under proposition, vilket 
godkänns, och finner bifall till hälso- och sjukvårdsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer tilläggsyrkande från Pia Lundin (SJVP) m: fl. och 
avslagsyrkande från Elina Backlund Arab (S) under proposition, vilket 
godkänns, och finner att tilläggsyrkandet avslås.  
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Hälso- och sjukvårdsutskottets 
förslag 
 
att genomföra kostnadsreduceringar inom närsjukvårdsområde söder i 
enlighet med regionfullmäktiges beslut den 25–26 augusti 2021 § 204.  
 
Reservationer 
Pia Lundin (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
avslagsyrkande och i andra hand tilläggsyrkande, se bilaga I samt Isabel 
Tejbo (SJVP), Michal Zakolski (KD), Sanna Jonsson (C), Roger Byström 
(C) och Nina Orefjärd (V). 
 
Protokollsanteckning 
Nina Orefjärd (V) lämnar följande anteckning till protokollet:  
 
”Vi i Vänsterpartiet står inte bakom detta. Det är inte vad personal och 
patienter på Sundsvalls sjukhus eller sjukvården i hela länet behöver nu. 
Personalproblemen är gigantiska, överbeläggningarna skyhöga, all fokus 
måste ligga på att förbättra personalsituationen. Lyssna på riskanalysens 
återkommande tema vilket är ”Tillse adekvat antal vårdplatser och 
bemanning (att fastställda vårdplatser möter upp behovet).” 
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§ 187 Hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan 2022–2024 
 
Diarienummer: 21HSN2714 
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson 
Handläggare: Anna Hoff 
 
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. 
 
Utifrån regionplanen fastställdes den 5 oktober Hälso- och 
sjukvårdsnämndens verksamhetsplan. Nämndens verksamhetsplan 
konkretiserar regionplanen och innehåller därutöver ett antal indikatorer 
som kommer att visa på förändringen i förhållande till uppställda mål. 
 
Hälso- och sjukvårdens områden har i nästa steg, utgående från de 
ambitioner som nämnden uttrycker i sin verksamhetsplan, skapat 
verksamhetsplaner där områdena ytterligare preciserar de utmaningar och 
målsättningar som föreligger. Detta sker främst genom de aktiviteter som tas 
fram av områden, verksamheter och enheter.  
 
Underlaget till planerna har tagits fram genom olika dialoger som förts inom 
respektive område.  
 
Planerna innehåller: 

- Verksamhetsplanering och ekonomiska ramar för kommande år, 
samt plan för nästkommande två år. 

- Konkretisering av de politiska ambitionerna utifrån regionplan och 
nämndens verksamhetsplan. Till detta kopplar områdena indikatorer 
och aktiviteter. 

- Planering och uppföljning av aktiviteter för verksamhet/enhet, sker i 
verksamhetssystemet Hypergene och kommer främst att följas upp 
genom dialoger i de olika chefsleden. 

 
Verksamhetsplanerna inklusive ekonomiska ramar 2022 – 2024 följs upp 
via delårs- och årsrapportering. Utvalda följetal och aktiviteter följs 
därutöver upp, främst genom uppföljningsdialoger.  
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Beslutsunderlag 
Förslag Verksamhetsplan Länssjukvårdsområde somatik 2022–2024 samt 
bilagor, bilaga 11 
Förslag Verksamhetsplan Länssjukvårdsområde psykiatri och habilitering 
2022–2024 samt bilagor, bilaga 12 
Förslag Verksamhetsplan Närsjukvårdsområde Norr 2022–2024 samt 
bilagor, bilaga 13 
Förslag Verksamhetsplan Närsjukvårdsområde Väster 2022–2024 samt 
bilagor, bilaga 14 
Förslag Verksamhetsplan Närsjukvårdsområde Söder 2022–2024 samt 
bilagor, bilaga 15 
Förslag Verksamhetsplan Folktandvården 2022–2024 samt bilagor,  
bilaga 16 
Förslag Verksamhetsplan Rättspsykiatriska regionkliniken 2022–2024 samt 
bilagor, bilaga 17 
Bilaga 10a HSN gemensamma kostnader, bilaga 18 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 9 december 2021 § 75. Roger Byström 
(C) och Pia Lundin (SJVP) avstod från att delta i beslut för att återkomma 
med ställningstagande till nämnden. 
 
Yrkande 
Roger Byström (C) yrkar i på återremiss i första hand och avslag i andra 
hand, med följande motivering:   
 
”Av Regionfullmäktiges beslut gällande Regionplan 2022 - 2024 framgår 
följande, citat: att den somatiska vården inom förvaltningarna/områdena 
länssjukvård somatik och närsjukvårdsområdena söder, väster och norr kan 
redovisa ett sammanlagt underskott med 230 miljoner kronor för 2022, 150 
miljoner kronor för 2023 och 70 miljoner kronor för 2024 samt att 
fördelningen av detta delegeras till hälso- och sjukvårdsnämnden” 
 
Sanna Jonsson (C), Pia Lundin (SJVP), Isabel Tejbo (SJVP) och Michal 
Zakolski (KD) biträder Roger Byströms (C) återremissyrkande och i andra 
hand yrkande om avslag.  
 
Yrkande 
Elina Backlund Arab (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsutskottets 
förslag. Vidare yrkar hon på följande tilläggs att-sats: 
 
”Att uppdra till Hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med en 
redovisning om Närsjukvårdsområde Norr samt Somatikens arbete med att 
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komma till rätta med sina ekonomiska obalanser till nämnden den 2 mars 
2022.” 
 
Yrkande 
Nina Orefjärd (V) yrkar bifall till Elina Backlund Arabs (S) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning  
Ordförande ställer återremissyrkande från Roger Byström (C) m: fl. mot att 
ärendet ska avgöras idag under proposition, vilket godkänns, och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordförande ställer hälso- och sjukvårdsutskottets förslag mot 
avslagsyrkande från Roger Byström (C) m: fl. under proposition, vilket 
godkänns, och finner bifall för hälso- och sjukvårdsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer tilläggsyrkande från Elina Backlund Arab (S) under 
proposition, vilket godkänns, och finner bifall för tilläggsyrkandet.  
 
Beslut: 
  
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Hälso- och sjukvårdsutskottets 
förslag 
 
att anta Hälso- och sjukvårdens områdens verksamhetsplaner 2022–2024 
inklusive budget enligt förslag, och besluta om fastställande inför 2022; 
samt 
 
att anta Hälso- och sjukvårdsnämnd gemensam budget 2022–2024 enligt 
bilaga 10a ”HSN gemensamma kostnader”, och besluta om fastställande 
inför 2022 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar vidare  
 
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med en 
redovisning om Närsjukvårdsområde Norr samt Somatikens arbete med att 
komma till rätta med sina ekonomiska obalanser till nämnden den 2 mars 
2022. 
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Reservation 
Roger Byström (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
om återremiss och i andra hand avslag samt Sanna Jonsson (C), Pia Lundin 
(SJVP), Isabel Tejbo (SJVP) och Michal Zakolski (KD). Följande 
motivering och reservationstext lämnas till protokollet: 
 
”Av Regionfullmäktige fastställd Regionplan 2022 - 2024 framgår följande 
under 3.2 Ekonomiska ramar, citat:  
”Budgeten för den somatiska vården för länssjukvårdsområde somatik, 
närsjukvårdsområde söder, väster och norr är svår att balansera inom 
planperioden 2022 - 2024. För att ge verksamheterna förutsättningar att 
genomföra sina kostnadsreduceringar i en rimlig takt får dessa fyra 
områden budgeteras med ett sammanlagt underskott med 230 miljoner 
kronor för 2022, 150 miljoner kronor för 2023 och 70 miljoner kronor för 
år 2024. Fördelningen mellan dessa områden görs av hälso- och 
sjukvårdsnämnden i anslutning till fastställande av detaljbudgeten.” 
 
Föreslagna budgetar är inte transparanta för vare sig förtroendevalda eller 
medborgare och uppfyller inte Regionfullmäktiges uppdrag till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden.”  
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§ 188 Uppföljning av utvecklingen av nära vård 
 
Diarienummer: 21HSN3114 
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson 
Handläggare: Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Henrik Kjellberg, utredare inom område hälso- och sjukvård samt Sofie 
Lidehäll, utvecklingsstrateg inom regionledningsförvaltningen lämnar en 
muntlig lägesrapport enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 5 
oktober 2021 § 160 om att redovisning av utvecklingen av arbetet för en 
nära vård ska ske vid vartannat sammanträde.  
 
Vidare beslutade nämnden att redovisningen ska utgå från hur vidtagna 
åtgärder och uppnådda resultat förhåller dig till den gemensamma målbilden 
för en god och nära vård.  
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 9 december 2021 § 76. 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Hälso- och sjukvårdsutskottets 
förslag 
 
att lägga den muntliga informationen till handlingarna.  
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§ 189 Översyn av allergivården i Region Västernorrland 
 
Diarienummer: 21HSN3948 
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson 
Handläggare: Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
De allergiska sjukdomarna, som astma, eksem och födoämnesallergi, är ett 
betydande folkhälsoproblem. Dessa sjukdomar har blivit allt vanligare över 
tid. Cirka tre miljoner av Sverige invånare är drabbade i någon form. 
Orsakerna bakom den här utvecklingen är inte helt klarlagda. 
Kunskapsbildning och kunskapsspridning är viktiga delar i hälso- och 
sjukvårdens uppdrag kring allergisjukdomar.  
 
Allergiska besvär visar sig ofta tidigt i livet, varför det är viktigt med rätt 
omhändertagande redan från början. Med rätt insatser och stöd kan drabbade 
patienter få bra hjälp att hantera sin sjukdom. I och att med allergisjukdomar 
är vanligt förekommande i befolkningen kommer olika delar av hälso- och 
sjukvårdens organisation att behöva samspela i vården av patienter med 
allergisjukdom.  
 
Primärvården har en viktig uppgift i utredning och behandling av denna 
patientgrupp liksom mer specialiserad kompetens inom länssjukvården. 
Eftersom allergisjukdomarna omfattar alltifrån milda eller påtagliga besvär 
för individen till risker för livshotande tillstånd, krävs också en tydlig och 
bra kommunikation med patienterna. 
 
Det finns mot den här bakgrunden anledning att genomföra en översyn av 
regionens allergivård. Följande delar bör ingå i översynen: 
 

- En kartläggning av allergivården och dess uppbyggnad inom 
regionen. 

- Kartläggningen bör omfatta kompetens, utbildning och 
behandlingsutbud. 

- En omvärldsbevakning av ett urval av andra regioners sätt att 
organisera och utveckla allergivården.  

- En analys av behovet av ett länsuppdrag inom allergivården. 
 
Översynen bör redovisas vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i 
mars månad 2022. 
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Beredning 
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 9 december 2021 § 77. 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Hälso- och sjukvårdsutskottets 
förslag 
 
att hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag genomföra en översyn av 
allergivården inom regionen; samt 
 
att översynen redovisas vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i 
mars månad 2022. 
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§ 190 Pilotverksamhet familjecentral i Örnsköldsvik 
 
Diarienummer: 19HSN1629 
Ärendeansvarig: Anna-Lena Lundberg 
Handläggare: Kerstin Wikman 
 
Ärendebeskrivning  
Pilotverksamheten i Örnsköldsvik med Familjecentral på distans från 
Hälsocentralen Ankaret med 50% Barnmorska och 50% 
Barnhälsovårdssjuksköterska har pågått med budget från stimulansmedel 
Kvinnohälsa.  
 
Nuläge 
Den öppna förskolan vid familjecentralen besöks av familjer från hela 
kommunen men endast de som är listade vid Hälsocentralen Ankaret har 
erbjudits besök vid Mödra- och barnhälsovård. Alla föräldrar som besöker 
Familjecentralen kan få råd och svar på frågor av MHV-barnmorska och 
BVC-sköterska men för besök så hänvisas de till den Hälsocentral de är 
listade vid.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut 2020-08-27 
att region Västernorrland tillsammans med Örnsköldsviks kommun utifrån 
pilotprojektets utvärdering vidareutvecklar verksamheten mot en fullvärdig 
familjecentral som når en större andel av invånarna; samt 
att pilotprojektet övergår till en fullvärdig familjecentral snarast möjligt 
efter utvärderingens slut, för att det inte ska bli något glapp i verksamheten 
för berörda familjer. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar vidare 
att en ekonomisk kalkyl tas fram, där det framgår vilka merkostnader det 
tillför för respektive region och kommun, samt en översiktlig beräkning av 
nyttoeffekterna. Den ska vara finansierad och inarbetas i budget. 
 
Stimulansmedel beviljades till 21-12-31 så att Regionen tillsammans med 
Örnsköldsviks kommun kunde ta fram ett förslag enligt nämndens beslut. 
Byte av verksamhetschef i Primärvården och pandemin har påverkat detta 
men även upplevelsen av att Regionens och kommunen tjänstemän har inte 
fått samma uppdrag.  
 
Områdesdirektörens bedömning är att för att utveckla en fullvärdig 
familjecentral i Örnsköldsvik så krävs det större lokaler. Den pilot som 
pågår motsvarar cirka 10% av den verksamhet som bedrivs för barn- och 
mödrahälsovård vid Hälsocentralen Ankaret. 
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Med krav på kostnadsbesparingar i Regionen och den merkostnad för hyra 
som piloten innebär så går det inte i nuläget att finansiera och arbeta in i 
budget. 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 9 december 2021 § 78. Ärendet 
överlämnades till nämnden. 
 
Yrkande  
Pia Lundin (SJVP) yrkar på följande ändring i den fjärde att-satsen i hälso- 
och sjukvårdsutskottets förslag: 
 
”Att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022 med ett underlag för hur den framtida 
familjecentralsverksamheten skall bedrivas, lokaliseras och hur den skall 
finansieras.” 
 
Isabel Tejbo (SJVP), Michal Zakolski (KD), Sanna Jonsson (C) samt Roger 
Byström (C) biträder Pia Lundins (SJVP) ändringsyrkande. 
 
Yrkande 
Elina Backlund Arab (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsutskottets 
förslag och därmed avslag till Pia Lundins (SJVP) ändringsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer hälso- och sjukvårdsutskottets förslag, de tre första att-
satserna, under proposition, vilket godkänns. Då inga säryrkanden föreligger 
finner hon att de bifalles. 
 
Ordförande ställer hälso- och sjukvårdsutskottets förslag, den fjärde att-
satsen, och ändringsyrkande från Pia Lundin (SJVP) m: fl. under 
proposition, vilket godkänns, och finner att ändringsyrkandet avslås. 
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Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 
 
att Familjecentralen Fröja som pilotprojekt förlängs till 2022-03-31 
 
att 250 000 kronor i projektmedel avsätts för piloten 
 
att region Västernorrland tillsammans med Örnsköldsviks kommun 
fortsätter att vidareutveckla verksamheten mot en permanent familjecentral 
som når de barn och familjer som har störst behov av tidiga stödinsatser; 
samt 
 
att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma till Hälso- och 
sjukvårdsnämnden den 2 mars 2022 med förslag på underlag för att kunna 
permanenta Familjecentralen Fröja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation 
Pia Lundin (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
ändringsyrkande samt Isabel Tejbo (SJVP), Michal Zakolski (KD), Sanna 
Jonsson (C) samt Roger Byström (C). 
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§ 191 Ekonomiska förutsättningar för barn- och 
ungdomspsykiatrin 2022  

 
Diarienummer: 21HSN4096 
Ärendeansvarig: Kristina Mårtensson    
Handläggare: Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Region Västernorrland har under en 
lång rad av år haft ett mycket stort inflöde av patienter. Delar av 
verksamheten har därför finansierats med tidsbegränsade statliga medel. 
Jämte den osäkra och kortsiktiga finansieringen, har verksamheten 
betydande svårigheter att ge alla patienter besök och vård i enlighet med den 
nationella vårdgarantin.  
 
Inom verksamheten pågår därför ett flertal åtgärder och utvecklingsinitiativ 
för att komma till rätta med väntetider och ekonomiska underskott. En av 
dessa åtgärder omfattar inrättandet av en första linje för barn och unga med 
psykisk ohälsa. En särskilt högprioriterad åtgärd i detta sammanhang är den 
så kallade Barn- och ungdomsentrén.  
 
Den bakomliggande principen för Barn- och ungdomsentrén är, enkelt 
uttryckt, att erbjuda en vård för barn och ungdomar som har psykiska 
problem som inte låter sig hanteras inom primärvården, men vars vårdbehov 
samtidigt inte bedöms kvalificera sig för den specialiserade vård som 
erbjuds inom BUP. Det handlar som en relativt stor patientgrupp som kan 
förväntas få hjälp snabbare än idag, samtidigt som övriga väntetider kan 
förbättras genom ett minskat inflöde till BUP.  
 
Barn- och ungdomsentrén startar sin verksamhet från och med 1 februari 
och kommer att vara under kontinuerlig uppbyggnad under nästa år. Det 
leder till att BUP inte kan räkna med någon större avlastning beträffande 
inflödet av patienter under 2022. Det innebär i sin tur att patienterna måste 
erbjudas mottagningstider och vård på ungefär samma sätt som tidigare, för 
att inte väntetiderna ska försämras ytterligare.  
 
Parallellt med denna situation har verksamheten i uppdrag att komma till 
rätta budgeterat underskott på 18,9 miljoner kronor. Det prognosticerade 
ekonomiska underskottet uppgår till 27,8 miljoner kronor under 2021 
(exklusive kostnadsuppräkningar). Det växande underskottet förklaras bland 
annat av minskade riktade statsbidrag. Det nu uppkomna läget får betraktas 
som en svårlöst målkonflikt under 2022.  
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Det enda alternativet – i väntan på en fungerande första linje – vore att 
åtgärda underskottet via större neddragningar inom verksamheten. Men en 
sådan åtgärd bedöms som inte som genomförbar – resultatet skulle bli än 
längre väntetider, tillkommande patientsäkerhetsrisker och en försämrad 
arbetsmiljö. 
 
Mot denna bakgrund bedöms det som nödvändigt att Område psykiatri och 
habilitering ges ett anstånd med att åtgärda det ekonomiska underskottet 
inom BUP under 2022. Anståndet föreslås anta formen att ett utökat 
ekonomiskt utrymme om 30 miljoner kronor för att klara tillgängligheten i 
avvaktan på införandet av den första linjen. 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsutskottet den 9 december 2021 § 79. 
 
Yrkande 
Pia Lundin (SJVP) yrkar på följande tilläggs att-sats: 
 
”att uppdra till Hälso- och sjukvårdsdirektören att låta göra en översyn över 
besöksfrekvensen inom den Barn och ungdomspsykiatriska verksamheten 
när det gäller bedömningar, utredningar och behandlingar per årsarbetare i 
jämförelse med riket. Redovisas till Hälso- och sjukvårdsnämnden under 
första kvartalet 2022.” 
 
Isabel Tejbo (SJVP), Michal Zakolski (KD), Sanna Jonsson (C) samt Roger 
Byström (C) biträder Pia Lundins (SJVP) tilläggsyrkande. 
 
Yrkande 
Elina Backlund Arab (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsutskottets 
förslag samt avslag till tilläggsyrkande från Pia Lundin (SJVP). 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag under proposition, 
vilket godkänns. Då inga säryrkanden föreligger finner ordförande bifall för 
hälso- och sjukvårdsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer tilläggsyrkande från Pia Lundin (SJVP) m: fl. och 
avslagsyrkande från Elina Backlund Arab (S) under proposition, vilket 
godkänns, och finner att tilläggsyrkandet avslås. 
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Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar på Hälso- och sjukvårdsutskottets 
förslag att föreslå regionstyrelsen besluta 
 
att Område psykiatri och habilitering ges en utökad budgetram om 30 
miljoner kronor för 2022, för att klara tillgängligheten inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation  
Pia Lundin (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
tilläggsyrkande samt Isabel Tejbo (SJVP), Michal Zakolski (KD), Sanna 
Jonsson (C) och Roger Byström (C). Följande reservationstext lämnas till 
protokollet: 
 
”Med ett så stort ytterligare ekonomiskt behov och så långa köer så är det 
rimligt att efterfråga en redovisning av verksamhetens produktion - antal 
bedömningar, utredningar och färdigbehandlade patienter per årsarbetare - 
och även göra en jämförelse med resten av riket.”  
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§ 192 Delgivningar 
 
Diarienummer: 21HSN174 
 

• Protokoll Läkemedelskommittén 2021-10-29 inklusive bilagor, 
21RS451, bilaga 19 

• Minnesanteckningar Social Reko 2021-06-04 samt 2021-09-17, 
bilaga 20-21  

• Reviderad revisionsplan 2021, 21HSN1846, bilaga 22 
 

 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 
 
att nämnden har tagit del av informationen. 
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§ 193 Månadsrapport hälso- och sjukvården, november 2021 
 
Diarienummer: 21HSN59 
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson 
Handläggare: Anna Hoff 
 
Ärendebeskrivning 
År 2021 har präglats av den pågående pandemin och den påverkar våra 
verksamheter på flera sätt. Hälso- och sjukvården brottas med utmaningen 
att bemanna sina verksamheter. Till exempel vaccinationsarbetet har ställt 
och ställer fortsatt stora krav på bemanning. Nya beslut gällande prioriterade 
grupper för vaccinering dos 3 har haft påverkan på planeringen samtidigt 
som vaccinering för säsonginfluensa pågår. För de som är 65 år eller äldre 
och det har gått fem månader sedan dos 2 så erbjuds båda vaccinationerna 
vid ett tillfälle. 
 
Pandemin påverkar även i år verksamheten hos Folktandvården. När både 
patienter och medarbetare stannar hemma vid symtom får det effekt på både 
vårdtid och ekonomi. Antalet uteblivande patienter har ökat under 
pandemin. 
 
Under hösten har insatser genomförts för en förbättrad tillgänglighet. 
Resultaten är goda för de patienter som väntat allra längst, vilket innebär att 
Västernorrland kommer få del av statliga prestationsbaserade medel 
kopplade till tillgängligheten. 
 
Antalet årsarbetare är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år (+8). 
Det föreligger en minskning av tillsvidareanställda medan en ökning av 
visstidsanställda. Den stora ökningen av visstidsanställda förklaras genom 
vaccinationsarbetet då ökningen är störst inom primärvårdens verksamheter. 
Minskningen av antalet tillsvidareanställda är främst inom 
länssjukvårdsområde somatik samt inom tandvården. 
 
Den samlade hälso- och sjukvårdsorganisationen redovisar per sista 
november ett ekonomiskt resultat som uppgår till -38 mnkr. Det motsvarar 
en resultatförbättring motsvarande 198 mnkr jämfört med föregående år. 
Exklusive statsbidrag uppgår den ackumulerade resultatförbättringen till 139 
mnkr. Den ackumulerade nettokostnadsutvecklingen uppgår till 0,8 %.  
Totalt avviker det prognostiserade resultatet negativt jämfört med det 
budgeterade med 50 mnkr. Prognosen har förbättrats med 36 mnkr jämfört 
med föregående redovisade prognos. Prognosförbättringen beror främst på 
justeringar för prestationsbaserade statsbidrag. Västernorrlands andel är 
osäker och innebär en osäkerhet i lagd prognos. 
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Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdsdirektörens månadsrapport hälso- och sjukvården, 
januari – november 2021, bilaga 23 
 
Beslut: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar 
 
att godkänna och lägga månadsrapport för perioden januari – november 
2021 till handlingarna. 
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Justeras 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Lena Asplund 
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 

 
  
……………………………………………… 
Roger Byström 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Maria Öhman 
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