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NÄRVARANDE 
Ledamöter 
Elina Backlund Arab (S) Ordförande 
Camilla Nilsson (L) Vice ordförande 
Marianne Oscarson (M) 
Michal Zakolski (KD) 
Nina Orefjärd (V)  
 
Adjungerade 
Stefan Dahl (S) ej beslutsmötet den 17/8   
Torgny Jarl (S)  ” 
Roger Byström (C) ” 
Pia Lundin (SJVP) ” 
Marianne Larsson (SD) ”  
 
Tjänstepersoner 
Kjell Norman, t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör 
Hanna Wahlund, Stabschef, hälso- och sjukvård 
Maria Öhman, Sekreterare 
 
Den 16 augusti kl. 09.00 – 17.00 
I anslutning till sammanträdet genomförs en heldags workshop för att 
bereda nämndens verksamhetsplan 2023–2025. Dagen omfattar Nära vård, 
Folkhälsa, Tillgänglighet, Kompetensförsörjning, Patientsäkerhet samt 
Kunskapsstyrning. Vid workshopen deltar, förutom utskottet, representanter 
från Hälso- och sjukvårdsnämnden, hälso- och sjukvårdsdirektör med 
områdesdirektörer, medborgarföreträdare från ”Brukarrådet Västernorrland” 
och ”Funktionsrätt Västernorrland” samt stödjande roller inom de olika 
områdena som diskuteras.    
 
 
 

Tid: 2022-08-16 -- 17 kl. 09.00 – 14.00 
  
Plats: Regionens hus, E-huset  
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Den 17 augusti kl. 09.15 – 14.00  
Summering av workshop kring nämndens verksamhetsplan, föredragningar i 
beslutsärenden samt sammanträde genomförs denna dag. Information 
lämnas i följande ärenden: 
 
Summering utifrån gårdagens workshop kring nämndens verksamhetsplan  
Hanna Wahlund, stabschef, hälso- och sjukvård 
Anna Hoff, ekonomicontroller  
  
Ny samverkansmodell med kommunerna HälSam 
Ewa Klingefors, områdesdirektör Stöd och Samordning  
 
Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och 
tandvården 2022 – 2024  
Monasofi Wallinder, verksamhetschef Kvalitet- och patientsäkerhet 
 
Svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2021” 
 Henrik Kjellberg, utredare vid Hälso- och sjukvårdsadministration 
 
Yttrande över remiss ”Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 
2022:11)” 
Mattias Abelin, utredare vid Hälso- och sjukvårdsadministration  
 
Pilotverksamhet familjecentral i Örnsköldsvik 
Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör Närsjukvårdsområde Norr 
Kerstin Wikman, verksamhetschef Närsjukvårdsområde Norr 
 
 
§ 50 Val av justerare 
 
Välfärd- och samverkansutskottet beslutar 
 
att utse Nina Orefjärd (V) att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 51 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar Välfärd- och samverkansutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 52 Ny samverkansstruktur med kommunerna, HälSam 
 
Diarienummer: 22HSN889 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors 
Handläggare: Ewa Klingefors 
 
Ärendebeskrivning 
Den nuvarande politiska samverkansorganisationen för hälso-och sjukvård 
och socialtjänst, SocialReKo, har 2022-06-03 tillsammans med skolans 
representanter ställt sig bakom ett förslag för en ny politisk samverkans-
struktur som inkluderar skolans representanter. SocialReKo tillsammans 
med skolans representanter rekommenderar berörda nämnder i Region 
Västernorrland och kommunerna att besluta enligt rekommendationen. 
 
Bakgrund 
SocialReKo tog våren 2021 initiativet till en översyn av nuvarande 
samverkansorganisation mellan hälso-och sjukvård och socialtjänst. 
Bakgrunden är att nuvarande samverkansorganisation bedöms behöva 
reformeras, i syfte att bättre möta de nya utmaningarna och skapa 
förutsättningar för bredare samverkan i enlighet ambitionerna i utvecklingen 
av God och nära vård. Dessutom var det tydligt uttalat att samverkan skulle 
breddas att även omfatta kommunernas skolverksamheter. 
 
I februari 2022 rekommenderade SocialReKo tillsammans med skolans 
representanter, att berörda nämnder i kommunerna och regionen skulle anta 
ett fortsatt utvecklingsarbete i enlighet följande förslag: 
 
”- 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 målgrupperna barn och unga, vuxna samt äldre 
- att ge i ReKo:s beredningsgrupp i uppdrag att i samarbete med 
skolcheferna utarbeta ett förslag på samverkansmodell utifrån ovanstående 
resonemang (endast till socialtjänster och region) 
- att ge i skolcheferna i uppdrag att i samarbete med beredningsgruppen 
utarbeta ett förslag på samverkansstruktur utifrån ovanstående resonemang 
(endast till kommunernas skolförvaltningar) 
- att återkomma med en deluppföljning till ett gemensamt möte mellan 
region, skola och socialtjänst den 8 april 
- att återkomma med ett välförankrat tjänstepersonsförslag till politisk 
struktur senast den 1 maj, som vidare ska fattas beslut om på ett gemensamt 
möte (skola, socialtjänst och region) den 3 juni 
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- att återkomma med en deluppföljning på fortsatt framtagande av 
tillhörande tjänstepersonsstruktur till ett gemensamt möte mellan 
socialtjänst, skola och region den 23/9  
- att återkomma med ett slutgiltigt och välförankrat tjänstepersonsförslag 
till tjänstepersonsstruktur senast den 30 oktober, som vidare ska fattas 
beslut om på ett gemensamt möte mellan skola, socialtjänst och region den 
9 december” 
  
Under våren har samtliga berörda nämnder/styrelser hos huvudmännen 
beslutat i enlighet med förslaget.  
 
Nuläge 
En partssammansatt arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner har därefter 
lämnat ett förslag på en ny politisk samverkansstruktur, vilken redovisades 
på ett möte i juni 2022 då SocialReKo och skolans representanter fanns 
närvarande.  
 
Förslaget innebär en länsövergripande struktur som benämns som ”HälSam” 
(Hälsosam samverkan). Den politiska nivån i samverkansstrukturen 
inkluderar skolans politiska representanter. Förslaget innehåller även en 
beskrivning av uppdraget för den politiska nivån, representationen och hur 
kopplingen till huvudmännen ska se ut. Detta beskrivs närmare i bilaga. 
Under hösten kommer utarbetande av hur tjänstepersonnivån och den lokala 
samverkansnivån ska se ut. 
 
Samtliga parter beslutade den 3 juni att rekommendera kommunernas och 
regionens berörda nämnder/styrelser att besluta i enlighet med förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansstruktur – HälSam. Samverkan mellan länets kommuner och 
Region Västernorrland 
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Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
 
att anta den nya politiska samverkansstrukturen HälSam;   
 
att det nya samverkansstrukturen, HälSam börjar gälla från och med 2023-
01-01; 
 
att nuvarande samverkansorgan, SocialReKo upphör att gälla från och med 
2022-12-31; samt 
 
att ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden utses att representera 
nämnden i HälSam under mandatperioden. 
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§ 53 Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet i hälso- 
och sjukvården och tandvården 2022 – 2024 

 
Diarienummer: 22HSN1883 
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder 
Handläggare: Monasofi Wallinder 
 
Ärendebeskrivning 
Den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet inom hälso- och 
sjukvården bygger på Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och den kan ses som en förlängning 
av regionplanens mål i region Västernorrland. 
 
Regionplanens målområde två beskriver bland annat att en kunskapsbaserad 
vård i hälso- och sjukvården ska bygga på vetenskap och beprövad 
erfarenhet och utformas för att möta den enskilde individens behov på bästa 
möjliga sätt.  
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap används vid varje möte mellan 
vårdpersonal och patient. Där beskrivs även att patientsäker vård med hög 
kvalitet och en utvecklad säkerhetskultur ska genomsyra arbetet med 
patientsäkerhet, från ledning och styrning till bemötande och handling och 
målet är att bedriva en kunskapsbaserad, trygg och säker hälso- och 
sjukvård samt tandvård.  
 
Patientsäkerhet handlar om skydd mot vårdskada och att vården är god och 
säker. En vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen när en patient drabbas av 
lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade 
kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid en patients kontakt 
med hälso- och sjukvården. Utöver individens lidande medför vårdskador 
stora kostnader för vården, resurser som behöver användas till att skapa 
värde för invånare och patienter 
 
För att säkerställa en hög patientsäkerhet behöver ytterligare insatser göras i 
regionens systematiska patientsäkerhetsarbete. Socialstyrelsens nationella 
handlingsplan för ökad patientsäkerhet har tillkommit för att ge stöd till 
regioner och kommuner att ta fram handlingsplaner, samt etablera principer, 
prioriteringar och mål för sitt patientsäkerhetsarbete. För detta ändamål har 
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Socialstyrelsen tagit fram ”Verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete i 
regionerna”.  
 
Hälso- och sjukvården och tandvården är ett komplext system som behöver 
leverera god och säker vård oavsett de variationer som förekommer i 
verksamhet och förutsättningar, vilket kräver en god anpassningsförmåga. 
Riskerna i ett komplext system är många och varierande och 
säkerhetsarbetet nödvändigt och viktigt.  
 
Den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet inom hälso- och 
sjukvården och tandvården är ett levande dokument som årligen bör ses över 
och revideras. I samband med att en ny regionplan upprättas så bör även 
denna handlingsplan göras om. 
 
Den regionala planen är uppbyggd som den nationella handlingsplanen för 
ökad patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Initialt med grundläggande 
förutsättningar som; engagerad ledning och styrning, god säkerhetskultur, 
adekvat kunskap och kompetens samt patienten som medskapare.  
Förutom det så beskriver den regionala planen med rubriker som säker vård 
- här och nu, säker vård - lära av negativa undvikbara händelser, samt säker 
vård- i morgon. Slutligen kommer nio prioriterade områden med ansvar mål 
och följetal.  
 
De prioriterade områdena är: Överbeläggning/utlokalisering, 
läkemedelslista och läkemedelsberättelse vid utskrivning, BHK, trycksår, 
VRI, antibiotikaförskrivning, riskbedömningar och dokumentation vid 
inskrivning, synpunkter och klagomål samt HSE. Den regionala 
handlingsplanen beskriver mål och följetal för dessa i syfte att kunna följa 
utveckling.  
 
Handlingsplanen beskriver förutom detta att Socialstyrelsens 
webbutbildning i patientsäkerhet ska vara obligatorisk för chefer och 
medarbetare i vården.  
 
Beslutsunderlag 
Regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och 
sjukvården och tandvården 2022-2024 
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Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
 
att fastställa regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- 
och sjukvården och tandvården 2022-2024;  
 
att fastställa reviderad upplaga årligen och ny handlingsplan vart fjärde år i 
samband med att regionplanen fastställs;  
 
att den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet inom hälso- och 
sjukvården ersätter nuvarande patientsäkerhetsplan; samt  
 
att årligen, i samband med fastställandet av patientsäkerhetsberättelsen, 
följa arbetet med den regionala handlingsplanen för ökad patientsäkerhet 
inom hälso- och sjukvården och tandvården (ersätter återrapport i 
december). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektör 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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§ 54 Svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning av 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021” 

 
Diarienummer: 22HSN1436 
Ärendeansvarig: Kjell Norman 
Handläggare: Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Regionens revisorer har lämnat sin årliga och återkommande granskning av 
hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet. Ett förslag till svar har tagits 
fram som tar sin utgångspunkt i de tre rekommendationer som revisorerna 
lämnar: 

 Säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ekonomiska 
ramar 

 Säkerställa en fortsatt utveckling av processen för den interna 
kontrollen 

 Förtydliga uppgifterna om sin förvaltningsorganisation 
 
När det gäller frågan om att uppnå en verksamhet inom tilldelande 
ekonomiska ramar, är nämndens bedömning att målen är på väg att uppnås. 
En förflyttning i rätt riktning har åstadkommits, men samtidigt redogörs 
också för de kvarstående behov som finns av insatser inom området. 
 
Svaret angående processerna för den interna kontrollen beskriver flera av de 
åtgärder som vidtagits (bland annat så kallade internkontrollplaner). I likhet 
med svaret avseende ekonomiperspektivet konstateras att ett fortsatt 
utvecklingsarbete behövs. 
 
Revisorerna har som en tredje punkt noterat ett antal exempel där vissa 
otydligheter framkommer beträffande den nya förvaltningsorganisationen. 
Det handlar bland annat om delegeringsfrågor, formerna för attesträtt och 
otydliga referenser i riktlinjer för intern styrning och kontroll. I förslaget till 
svar bedömer nämnden att det krävs förtydliganden i dessa avseenden.  
 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Regionens revisorer ”Grundläggande granskning av Hälso- 
och sjukvårdsnämnden 2021” 
Revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2021” 
Svar på revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Hälso- och  
sjukvårdsnämnden 2021” 
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Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar  
 
att avge ”Svar på revisionsrapport Grundläggande granskning av Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 2021”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
Nina Orefjärd (V) lämnar följande anteckning till protokollet: 

”Vänsterpartiet delar inte övriga nämndens syn på att de ekonomiska målen 
är på väg att uppnås. Med nuvarande styre har inte hälso- och sjukvården 
någon chans att komma till rätta med nämndens ekonomi. Det behövs en 
annan politik som vågar se varför problemen med underskott uppstår, höja 
ramarna och vidta rätt åtgärder i övrigt.”   

 
Delges 
Regionens revisorer 
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§ 55 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; 
Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet (SOU 2022:11) 

 
Diarienummer: 22HSN2043 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren  
Handläggare: Matthias Abelin 
 
Ärendebeskrivning 
Efter tidigare utredningar, 2011 och 2016, har regeringen beställt en 
handlingsplan för långsiktig utveckling av tolktjänst för döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. Området har haft problem med frågor om 
gränsdragning och samordning mellan olika huvudmän, olika förslag har 
funnits över tid om i vilken lag regleringen ska läggas i och statsbidrag har 
inte räknats upp på länge. 
 
Utredningen lämnar förslag för att renodla och klargöra regionernas uppdrag 
för tolktjänst, framför allt genom att lyfta regleringen från Hälso- och 
Sjukvårdslagen till en egen ny lag för tolktjänst. I samband med det 
avgränsas tolktjänstuppdraget till att inte inkludera arbetslivstolkning och 
tolkning för myndighetsärenden. Samtidigt får regionerna en utökad roll 
som samordnare gentemot andra huvudmän. Utredningen föreslår även 
möjlighet att införa valfrihetssystem. 
 
För den långsiktiga utvecklingen vill utredaren ha en nationell funktion och 
ökad nationell samordning. 
 
De föreslagna förändringarna innebär en kombinerad minskning och ökning 
av kostnader. Totalt räknar utredaren med en liten ökning av kostnaderna. 
Statsbidraget ska därför skrivas upp. 
 
Underlag 
Underlag för yttrandet har inhämtats från ekonomi, Vårdval Västernorrland 
och regionens tolktjänst. 
 
Regionledningsförvaltningens bedömning 
Förslagen är i linje med den allmänna utvecklingen mot god och nära vård 
samt ökad nationell samordning. 
 
Verksamheterna är över lag positiva till utredningens förslag. Dock att det 
finns oklarheter i utredningen kring vad en lagreglering av prioritering 
omfattar. 
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Verksamheterna har också haft delvis olika uppfattningar om möjlighet till 
valfrihetssystem. Vårdval Västernorrland tillstyrker att möjligheten ska 
finnas, men bedömer att det inte är aktuellt i nuläget, eftersom det inte finns 
problem med tillgänglighet. Tolktjänsten föreslår att möjlighet till 
valfrihetssystem avstyrks, eftersom valfrihet skulle fungera mindre väl för 
tolktjänst jämfört med andra verksamheter och på grund av de förhållanden 
som gäller för tolktjänst i en mindre region som Västernorrland. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Socialdepartementet: Handlingsplan för en långsiktig 
utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet (SOU 2022:11) 
 
Yttrande över remiss; Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 
2022:11) 
 
Överläggningar 
Utskottet konstaterar att det behövs mer information kring frågan om 
valfrihetssystem och beslutar därför att hänskjuta ärendet till nämnden.    
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till nämnden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regionstyrelsen 
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§ 56 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 40% Barnmorska och 50% 
Barnhälsovårdssjuksköterska har pågått med budget från stimulansmedel 
Kvinnohälsa.  
 
Nuläge 
På övriga orter inom Region Västernorrland är familjecentralen belägen i 
nära anslutning till en  hälsocentral. I Örnsköldsvik är avståndet mellan 
Familjecentralen Fröja och HC Ankaret ca 2,2 km, vilket innebär 
försvårande omständigheter med schemaläggning och transport för 
regionens medarbetare.  
 
Stimulansmedel beviljades till 22-03-31 så att Regionen tillsammans med 
Örnsköldsviks kommun kunde ta fram ett förslag enligt nämndens beslut i 
oktober 2021. Detta uppdrag är inte klart eftersom upplevelsen har varit att 
Regionens och kommunen tjänstemän inte fått samma uppdrag.  
 
Områdesdirektörens och verksamhetschefens bedömning är att för att att nå 
så många som möjligt ur avsedd målgrupp behövs samlokalisation med 
MVC och BVC vid HC Ankaret. Den pilot som pågår motsvarar cirka 10% 
av den verksamhet som bedrivs för barn- och mödrahälsovård vid 
Hälsocentralen Ankaret. 
 
Kommunen och regionen är nu överens om att det gemensamma syftet med 
familjecentralens verksamhet är att nå de barn och familjer som har mest 
behov av samhällets stöd och att nå så många som möjlig av dem. Mot 
denna bakgrund föreslås en förlängning av projektet för att fortsätta 
dialogen med Örnsköldsviks Kommun under hösten för att under den tiden 
arbeta fram en gemensam inriktning, ett gemensamt beslut och en 
överenskommelse om ett konkret framtida arbetssätt. 
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Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
 
att Familjecentralen Fröja som pilotprojekt förlängs till 2022-12-31  
 
att region Västernorrland tillsammans med Örnsköldsviks kommun 
fortsätter att samarbeta mot en permanent familjecentral som når de barn 
och familjer som har mest behov av samhällets stöd - och för att nå så 
många som möjligt ur den målgruppen; samt 
 
att Region Västernorrland under hösten presenterar hur arbetet kommer att 
utföras om verksamheten inte samlokaliseras med Hälsocentralen Ankaret. 
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Justeras 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Elina Backlund Arab 
Ordförande Välfärd- och samverkansutskottet 
 
 

 
  
……………………………………………… 
Nina Orefjärd 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Maria Öhman 
 

 


