PROTOKOLL §§ 14-22
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS
VÄLFÄRD- OCH SAMVERKANSUTSKOTT
Tjänsteställe, handläggare

Regionledningsförvaltningen
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NÄRVARANDE
Ledamöter
Elina Backlund Arab (S)
Lars Åström (S)
Michal Zakolski (KD)
Nina Orefjärd (V)
Tjänstepersoner
Ewa Klingefors
Maria Öhman

Dnr

22HSN1

Ordförande

Samordningsdirektör
Sekreterare

Inför sammanträdet lämnades information i följande ärenden:
Yttrande över remiss; Från delar till helhet - En reform för samordnade
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet (SOU 2021:93)
Matthias Abelin, utredare hälso- och sjukvårdsadministration
Svar på revisionsrapport Granskningen av samverkan avseende barn- och ungas
psykiska hälsa
Agneta Nordlander, områdesdirektör Närsjukvårdsområde Väster

Samverkansmodell med kommunerna
Ewa Klingefors, Samordningsdirektör
Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom området
svårbehandlade ätstörningar
Kristina Mårtensson, områdesdirektör länssjukvård psykiatri- och
habilitering samt Anna-Karin Drewsen, verksamhetsutvecklarevårdcontroller

Ordförandens sign
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Gemensam prioritering för utvecklingen av den nära vården mellan
Sundsvalls kommun och Region Västernorrland
Ylva Drevstad, områdesdirektör Närsjukvårdsområde Söder

Förbättringsarbete för barn och unga i samarbete med Ånge kommun

Ylva Drevstad, områdesdirektör Närsjukvårdsområde Söder, Jennie Näslund
näravårdssamordnare vid Ånge kommun samt Ida Pettersson
utvecklingssamordnare nära vård vid Kommunförbundet Västernorrland

Uppföljning av internkontrollplan 2021
Johan Byström, samordnare interkontroll
Information inför fördelning av medel inom överenskommelser mellan staten och
SKR
Karin Nyman, utredare hälso- och sjukvårdsadministration

§ 14

Val av justerare

Välfärd- och samverkansutskottet beslutar
att utse Nina Orefjärd (V) att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 15

Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar Välfärd- och samverkansutskottet
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
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Uppföljning av internkontrollplan 2021

Diarienummer: 22HSN
Ärendeansvarig: Hanna Wahlund
Handläggare: Johan Byström
Ärendebeskrivning
Styrelse och nämnd ansvarar enligt kommunallagen för intern kontroll inom
sitt verksamhetsområde. Intern kontroll är en process som utformas för att
med rimlig grad av säkerhet uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv
verksamhet, tillförlitlig information om verksamheten samt efterlevnad av
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. Detta görs i det löpande
arbetet med styrning och ledning av verksamheten, med ett riskmedvetet
angreppssätt. Processen för att uppnå god intern kontroll omfattar även att
följa upp hur den interna kontrollen fungerar.
Regionstyrelsen har fastställt en Internkontrollplan för 2021 där de har
redovisat ett antal specifika kontroller som berör hela organisationen. Detta
ärende avser en återrapportering av dessa kontroller.
Beslut:
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Yttrande över remiss från Socialdepartementet; Från
delar till helhet - En reform för samordnade
behovsanpassade och personcentrerade insatser till
personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Diarienummer: 21HSN4478
Ärendeansvarig: Lena Lindgren
Handläggare: Matthias Abelin
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland har tagit del av och getts möjlighet att yttra sig över
remiss; Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet.
Reformer av beroendevården har utretts och diskuterats under lång tid i
Sverige. Ett återkommande problem har varit gränsdragning och samverkan
mellan kommun och region, särskilt för personer med samsjuklighet, det vill
säga med samtidig psykiatrisk sjukdom. Cirka 50 procent av patienter med
beroendeproblematik är samsjuka. Frågan om beroende som sjukdom har
också varit omdiskuterad.
Med utgångspunkt i frågan om samsjuklighet har regeringen tagit ett samlat
grepp om beroendevårdens framtid. Den viktigaste lösning som föreslås är
att regionerna tar över huvudmannaskap för beroendevård från
kommunerna. Grunden för det är synen på beroende som sjukdom, behovet
av ökad samordning och personcentrering samt förebilder i andra länder.
Det innebär bland annat att region tar över den beroendevård som ges på
HBV hem.
Samtidigt innehåller delbetänkandet ett stort antal förslag på hur
beroendevården ska arbeta framöver, bland annat baserat på utökad
pliktlagstiftning. Dessa förslag innebär en utveckling och förstärkning
jämfört med nuläget. För de som har en betydande funktionsnedsättning och
problem under längre tid att planera och delta i den egna vården föreslås att
kommuner och region åläggs i lag att bedriva gemensam verksamhet.
Underlag för yttrandet
Underlag för yttrande har inhämtats från psykiatrin, primärvården och
folkhälsa. Baserat på deras bedömning har en diskussion förts med
företrädare för regionledningsförvaltningen. Kvalitet och patientsäkerhet
och jurist har inte kunnat delta.
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Regionledningsförvaltningens bedömning
Utredningen är väl genomförd, heltäckande och förankrad. Verksamheterna
är överens om att ett mer samlat huvudmannaskap är det bästa för
patienterna. Ett sådant huvudmannaskap är också i linje med att se beroende
som sjukdom och utvecklingen mot en mer personcentrerad vård.
Regions ansvar för beroendevård på HVB hem kan innebära större
förändringar jämfört med idag och en bra modell behöver hittas för en
övergång. En lagstadgad gemensam verksamhet för de med större behov
innebär inte att frågan om hur samverkan ska organiseras är löst. Flera av
förslagen kan också förväntas bli kostnadsdrivande. En begränsning i
utredningen är här att tillräcklig hänsyn kanske inte har tagits till
socioekonomiska och geografiska förhållanden i glesbygd.
I yttrandet föreslås att SKR tar fram nationella riktlinjer och ekonomiska
beräkningar för hur övergången kan genomföras på bästa sätt samt att den
statliga utredaren lägger mer arbete på att tydliggöra hur en samordnad
verksamhet för personer med större behov ska bedrivas och vad som
behöver läggas fast i lag.
Beslutsunderlag
Remiss från Socialdepartementet: Från delar till helhet - En reform för
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer
med samsjuklighet (SOU 2021:93)
Yttrande över remiss; Från delar till helhet - En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet (SOU 2021:93)
Överläggningar
Välfärd- och samverkansutskottet konstaterar att yttrandet ska kompletteras
inför nämnden med en ökad tydlighet kring de utmaningar som ett delat
ansvar mellan kommunerna och regionen innebär om huvudmannagränserna
förskjuts gällande placering vid HVB.
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Beslut:
Välfärd- och samverkansutskottet beslutar
att komplettera yttrandet med en ökad tydlighet kring de utmaningar som ett
delat ansvar mellan kommunerna och regionen innebär om huvudmannagränserna förskjuts gällande placering vid HVB; samt
att föreslå Hälso- och sjukvårdsnämnden att efter komplettering enligt den
första att-satsen avge ”Yttrande över remiss; Från delar till helhet - En
reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till
personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)”.
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Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande
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Svar på revisionsrapport; Granskning av samverkan
avseende barn och ungas psykiska hälsa

Diarienummer: 21HSN4450
Ärendeansvarig: Kristina Mårtensson
Handläggare: Kristina Mårtensson
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har bett om Hälso- och sjukvårdsnämndens
kommentarer och synpunkter med anledning av revisionsrapporten
”Granskning av samverkan avseende barn och ungas psykiska hälsa”.
Rapporten tar avstamp i överenskommelsen mellan regionen och
Kommunförbundet Västernorrland rörande samordning för barn och
ungdomar med psykisk ohälsa, samt i regionfullmäktiges beslut om att
inrätta en ny verksamhet med en första linje för barn och ungdomar.
Revisionen har efter sin granskning rekommenderat följande åtgärder för att
förbättra samverkan avseende barns och ungas psykiska ohälsa:
• Tydliggöra ansvarsfördelningen mellan de olika vårdverksamheterna
inom regionen
• Säkerställa att samtliga berörda vårdverksamheter är involverade i
det pågående förändringsarbetet kring ”första linjens vård för barn
och unga”
• Genomföra en tidig första uppföljning av arbetet med ”första linjen”
I bifogade svar på revisionsrapporten redogörs för Hälso- och
sjukvårdsnämndens kommentarer rörande dessa, samt information om de
åtgärder som planeras inom området.
Som framgår av svaret, instämmer hälso- och sjukvårdsnämnden i samtliga
tre rekommendationer som revisorerna lämnat i sin granskning. Nämnden
kan samtidigt med tillfredsställelse notera, att viss planering och/eller
åtgärder i linje med rekommendationerna redan är initierade;
- dels genom beslut avseende kartläggning som underlag för tydligare
ansvarsfördelning (dnr 21HSN1451),
- dels genom planeringen av insatser för att involvera alla berörda
verksamheter i utvecklingsarbetet rörande ”första linjen” för barn
och unga. Detta beskrivs närmare i svaret, samt
- dels genom att beslut fattats om årlig, återkommande uppföljning i
maj varje år (dnr 19HSN298).
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Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ”Granskning av samverkan avseende
barn och ungas psykiska hälsa”
Revisionsrapport ”Granskning av samverkan avseende barn och ungas
psykiska hälsa”
Svar på revisionsrapport ”Granskning av samverkan avseende barn och
ungas psykiska hälsa”
Beslut:
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att avge ”Svar på revisionsrapport Granskning av samverkan avseende barn
och ungas psykiska hälsa”.
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Samverkansmodell med kommunerna

Diarienummer: 22HSN889
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors
Handläggare: Ewa Klingefors
Ärendebeskrivning
Utifrån rådande samhälls- och befolkningsutveckling påverkas
kommunernas och regionens åtaganden och förutsättningar att kunna klara
sina uppdrag. Det innebär bland annat behov av en mer utvecklad
samverkan, förändrade arbetssätt och behov av en ökad samordning. Sedan
en tid tillbaka samverkar parterna för att gemensamt och långsiktigt
utveckla en God och Nära vård med invånarnas bästa för ögonen. Detta
kommer till uttryck i de gemensamma dokument som rör till exempel
målbild och avsiktsförklaring för Nära vård Västernorrland, vilka är under
beredning hos respektive huvudman. En annat väsentligt gemensamt
sammanhang är arbetet som sker utifrån den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) och även utveckling av samverkan i den lokala kunskapsstyrningen
för hälso-och sjukvården.
Länets kommuner och Region Västernorrland har sedan flera år tillbaka
flera överenskommelser och avtal, som på olika sätt reglerar samverkan
mellan kommunernas socialtjänster och regionens hälso- och sjukvård.
Dessa har sin utgångspunkt i de skyldigheter för kommuner och landsting
har att samarbeta som framgår av bland annat av hälso- och sjukvårdslagen
(2017:301 HSL), och socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Bestämmelserna
syftar till att säkerställa samarbete kring personer med behov av insatser
från både hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Strukturen för nuvarande samverkan omfattar både den politiska
samverkansnivån och tjänstepersonnivån på länsövergripande nivå.
Social ReKo:s politiska gruppering har i februari 2021 initierat en översyn
av nuvarande samverkansöverenskommelse inklusive nuvarande
samverkansstruktur, med möjlighet till tydligare inkludering av samverkan
kring God och Nära vård, samt med möjlighet att även kunna omfatta
samverkan med skola och elevhälsa.
Under 2021 har ett översynsarbete pågått med stöd av en extern utredare.
För att säkerställa att berörda nämnder inom kommunernas skol/utbildningssektor med tillhörande förvaltningsledningar deltar på likvärdiga
villkor, pågår ett omtag i processen.
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Detta ska i sin tur leda till att ett gemensamt förslag hur nivåerna (politikförvaltning - lokal verksamhetsnivå) ska organiseras, uppdragens innehåll
samt förslag på arbetsformer. Utgångspunkten är att fokusera kring tre
huvudsakliga målgrupper; barn/unga, vuxna och äldre. Social ReKo
planerar att under hösten 2022 ha ett färdigt förankrat förslag till beslut.
Beslut:
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionstyrelsen besluta
att inriktning för fortsatt arbete med samverkansmodellen är ett gemensamt
politiskt övergripande samverkansforum med representation från regionen,
socialtjänsten och skolan samt tre strategigrupper med utgångspunkt i barn
och unga, vuxna samt äldre; samt
att efter det att beslut fattats i Social ReKo, ta ställning till den
rekommendation som Social ReKo föreslår gällande ny samverkansstruktur
med kommunerna.
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Ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad
vård inom området svårbehandlade ätstörningar

Diarienummer: 22HSN922
Ärendeansvarig: Kristina Mårtensson
Handläggare: Anna-Karin Drewsen, Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen beslutade 2020 att inrätta fem enheter i landet för
svårbehandlade ätstörningar, varav tre även ska vårda barn. Hittills har fyra
ansökningar inkommit (tre för barn), och Socialstyrelsen har därför förlängt
ansökningstiden till den 11 mars. Nämnden för nationell högspecialiserad
vård bedömer de ansökningar som inkommer och beslutar om vilka regioner
som ska få tillståndet.
Område psykiatri och habilitering har mot den här bakgrunden tagit fram
underlag för en ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård
inom området svårbehandlade ätstörningar inom Region Västernorrland.
Ansökan innebär på en övergripande nivå följande:
•

Region Västernorrland (RVN) åtar sig att bedriva vårdområdet
svårbehandlade ätstörningar, för vuxna inklusive underområdet
ungdomar från 16 år med svårbehandlade ätstörningar som nationell
högspecialiserad vård (NHV), och att ansvara för att de generella
och särskilda villkoren förknippade med tillståndet uppfylls.

•

Huvudansvarig för NHV-tillståndet kommer att vara
verksamhetsområde (VO) Psykiatri och Habilitering, länsverksamhet
psykiatri vid sjukhuset i Sundsvall.

•

Verksamheten kommer utföras i nära samverkan med Umeå
Universitet. Avtal med privata vårdgivare är inte aktuellt.

De närmare förutsättningarna och formerna för regionens tänkta erbjudande
framgår av bifogade ansökningsunderlag. Det ska noteras att regionen för
närvarande inte uppfyller vissa krav och villkor som måste vara på plats
innan verksamheten kan påbörjas. Till dessa villkor hör nödvändiga
ombyggnationer, upprättad SPOT-verksamhet i sundsvallsområdet och
rekrytering av kompetens (specialistkompetenta läkare och sjuksköterskor).
De ekonomiska konsekvenserna är för närvarande svåra att precisera exakt
när det gäller vilka intäkter som verksamheten kommer att ha.
Driftskostnaderna per år beräknas uppgå till 27,4 miljoner kronor. I
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kostnaderna ingår bemanning av avdelning och kompetens i form av
psykolog, dietist, fysioterapeut, kurator, specialistläkare och
specialistutbildade sjuksköterskor.
Angående intäktssidan så bedöms vårdbehoven som betydande. Bara inom
norra regionen finns ett befolkningsunderlag som omfattar 900 000
invånare. Den tänkta verksamheten är patienter med allvarlig ätstörning med
eller utan primär somatisk eller psykiatrisk samsjuklighet där flera
behandlingsförsök har genomförts, och där möjlighet till adekvat vård inte
finns inom hemregionen. Ett avtal behöver träffas om ersättningsnivåer för
behandling när andra regioner remitterar patienter till verksamheten. Ett
sådant arbete har initierats inom NRF, och kommer att kunna presenteras
innan verksamheten påbörjas (efter godkänd ansökan).
Beslutsunderlag
Ansökan om att få bedriva verksamhet inom nationell högspecialiserad vård
m.m.
Beslut:
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att godkänna ansökan om att få bedriva nationell högspecialiserad vård
inom området svårbehandlade ätstörningar; samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att återkomma med ett
komplett beslutsunderlag till hälso- och sjukvårdsnämnden i samband med
att ansökan behandlats av Socialstyrelsen.
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Förbättringsarbete för barn och unga i samarbete med
Ånge kommun

Diarienummer: 22HSN833
Ärendeansvarig: Ylva Drevstad
Handläggare: Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Region Västernorrland och Ånge kommun avser att påbörja ett strukturerat
förändringsarbete tillsammans för barn, unga och deras familjer i Ånge
kommun. Förbättringsarbetet ska utgå från en tidigare kartläggning som
utformats i arbetet med nära vård gällande barn och unga. En tydligare och
bättre samverkansprocess mellan region och kommun i ett tidigt skede – är
en del i omställningen mot nära vård.
Initiativet bedöms kunna bidra till en mer jämlik och jämställd vård för barn
och unga och deras vårdnadshavare i Ånge kommun. Ett arbete som är
hälsofrämjande samt förebyggande mot den övergripande målbilden för den
nära vården. Det handlar enkelt uttryckt om en vård som är tillgänglig efter
behov och ger ökad trygghet. Genom en stärkt samverkan över gränser kan
huvudmännen ta tillvara resurser och kompetenser på ett bättre sätt, och på
sikt minska kostnader samt ge rätt stöd i rätt tid. På sikt kan erfarenheter och
förslag från förändringsarbetet bidra till utveckling av regionens samarbete
med övriga kommuner i länet.
Överläggningar
Välfärd- och samverkansutskottet enas om att ersätta beredningens förslag
”att lägga informationen till handlingarna” med följande att-satser:
”att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att inleda samarbetet med
Ånge kommun; samt
att uppföljning sker inom ramen för redovisning av utvecklingen av nära
vård enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2021-10-05 § 160.”
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Beslut:
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att inleda samarbetet med
Ånge kommun; samt
att uppföljning sker inom ramen för redovisning av utvecklingen av nära
vård enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 2021-10-05 § 160.
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Gemensam prioritering för utvecklingen av den nära
vården mellan Sundsvalls kommun och Region
Västernorrland

Diarienummer: 22HSN935
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson
Handläggare: Ylva Drevstad, Henrik Kjellberg
Ärendebeskrivning
Vården för våra mest sjuka äldre är en mycket prioriterad del av
förflyttningen mot en god och nära vård. I detta sammanhang är det
avgörande med en konstruktiv samverkan och ett nära samarbete mellan
kommunal omsorg och hemsjukvård och regionernas hälso- och sjukvård.
Företrädare för Sundsvalls kommun och närsjukvårdsområde söder har via
gemensamma möten lagt fast en planering för ett fortsatt samarbete, vilken
på en övergripande nivå är att utveckla en mer sömlös och proaktiv vård
utifrån patientens behov. Utgångspunkten för dessa diskussioner har varit att
samarbetet mellan Sundsvalls kommun och Region Västernorrland
struktureras och bedrivs med ett gemensamt fokus. Mot den här bakgrunden
har tre strategiska arbetsområden identifierats mellan kommunen och
regionen:
1. Att hitta gemensamma lösningar för att hälso- och sjukvårdens
specialiserade kompetens ska kunna komma patienter i hemsjukvården till
del på ett bättre och effektivare sätt.
2. Åstadkommandet av en mer förhandsplanerad vård och proaktiv
samverkan, inklusive deltagande från de privata vårdgivarna i Sundsvalls
kommuns område.
3. Att upprätta och utveckla goda kommunikationskanaler, inklusive
gemensamma utbildningar och ökad förståelse för varandras
ansvarsområden.
En arbetsgrupp tillsätts för att arbeta fram former för denna typ av
samverkan för en god och nära vård. Arbetsgruppen kan hitta inspiration i
andra län som lyckats med den önskade förflyttningen. Arbetsgruppen ska
sätta upp tydliga delmål för samverkan och följa upp dessa.
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Beslut:
Välfärds- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att initiera samarbete med
Sundsvalls kommun i enlighet med de strategiska arbetsområdena; samt
att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att delredovisa resultat och
utfall till hälso- och sjukvårdsnämndens möte i september 2022.
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Justeras

……………………………………………….
Elina Backlund Arab
Ordförande Välfärd- och samverkansutskottet

………………………………………………
Nina Orefjärd

Vid protokollet
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