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NÄRVARANDE 
Ledamöter 
Elina Backlund Arab (S) Ordförande 
Michal Zakolski (KD) 
Nina Orefjärd (V) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Lars Åström (S)  för Camilla Nilsson (L)  
Johanna Zidén (M)  för Marianne Oscarson (M) 
 
Adjungerade ledamöter 
Pia Lundin (SJVP) under föredragningarna  
Stefan Dahl (S) ” 
Torgny Jarl (S)  ” 
Roger Byström (C) ” 
Marianne Larsson (SD) ” nämndens plan 
Gun Stefansson (L) ” nämndens plan 
 
Tjänstepersoner 
Kjell Norman, t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör 
Maria Öhman, Sekreterare 
 
Tjänstepersoner adjungerade 
Hanna Wahlund, Stabschef, hälso- och sjukvård 
Per Eriksson, regionöverläkare 
 
Inför sammanträdet lämnas information i följande ärenden: 
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2023–2025 
Hanna Wahlund, stabschef hälso- och sjukvård samt Anna Hoff, controller 
hälso- och sjukvård  
 
 

Tid: 2022-09-29 kl. 09.15 – 11.30 
  
Plats: Digitalt i Teams 
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Delårsrapport januari-augusti 2022, Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Kjell Norman, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör samt Anna Hoff, controller 
hälso- och sjukvård 
 
Genomförandeplan sprututbytesverksamhet – lägesrapport 
Anders Lundin, produktionsledare hälso- och sjukvård, Anna-Karin 
Drewsen, verksamhetsutvecklare-vårdcontroller psykiatri och habilitering, 
Annika Serrander, verksamhetschef lungsjukvård samt Henrik Kjellberg, 
utredare hälso- och sjukvårdsadministration.  
 
Tandvård för att nå fler vuxna utifrån behov 
Annri V Thimstrand, områdesdirektör folktandvården samt Sofi Christensen, 
verksamhetsutvecklare folktandvården 
 
Information om ärende: ”Ombyggnad av lungmottagningen i Sundsvall”  
(Ärendet kommer att hanteras vid ett extrainsatt arbetsutskott den 6 oktober) 
Monika Johansson, regionstrateg 
 
 
 
§ 67 Val av justerare 
 
Välfärd- och samverkansutskottet beslutar 
 
att utse Nina Orefjärd (V) att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 68 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar Välfärd- och samverkansutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 69  Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan  
2023–2025 

 
Diarienummer: 22HSN976 
Ärendeansvarig: Kjell Norman 
Handläggare: Hanna Wahlund, Anna Hoff 
 
Ärendebeskrivning 
Regionplanen 2023 - 2025 fastställdes 22–23 juni i Regionfullmäktige. 
Utifrån regionplanen ska hälso- och sjukvårdsnämnden utarbeta en 
verksamhetsplan för perioden 2023 – 2025.  
 
Hälso- och sjukvårdsnämndens utskott har berett verksamhetsplanen 2023 – 
2025. En viktig del i framtagandet av planen är en genomförd workshop där 
politik tillsammans med tjänstemän och medborgarföreträdare genomförde 
dialog samt prioriterade fokusområden under kommande planperiod. 
Därefter har utskottens möte avsatt tid för planarbetet.  
 
Planen innehåller verksamhetsplanering och en konkretisering av de 
politiska ambitionerna utifrån regionplanen. Till detta kopplar nämnden 
indikatorer. 
 
I nästa led lägger hälso- och sjukvårdens områden till aktiviteter samt 
eventuellt ytterligare indikatorer. Nämndens verksamhetsplan inklusive 
ekonomiska ramar 2023–2025 följs upp via delårs- och årsrapportering. 
Utvalda följetal och aktiviteter följs därutöver upp på månadsbasis samt via 
uppföljningsdialoger. 

Ekonomiska ramar 2023–2025 

Förslaget till ekonomiska ramar utgör preliminära ekonomiska 
planeringsförutsättningar i arbetet med verksamhetsplaneringen i nämnden 
och dess områden. Beslut om desamma kommer att fattas av 
Regionfullmäktige i november. Belopp redovisas i tusentals kronor. 
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Ramområde Ram 2023 Ram 2024 Ram 2025 

Gemensamt 54 241 55 868 57 545 

Länssjukvårdsområde Somatik 3 260 229 3 361 276 3 465 601 

Länssjukvårdsområde Psykiatri och 
Habilitering 

724 989 745 171 765 958 

Närsjukvårdsområde Söder 1 214 805 1 253 972 1 298 378 

Närsjukvårdsområde Väster 391 478 404 883 418 374 

Närsjukvårdsområde Norr 522 307 542 009 562 063 

Rättspsykiatrisk regionklinik 56 809 58 381 60 000 

Summa 6 224 858 6 421 560 6 627 919 

 
 
Beslutsunderlag  
Verksamhetsplan 2023, Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Överläggningar 
Utskottet för ett resonemang kring perspektiven personalomsättning och 
tillitsbaserad styrning, och om dessa ska belysas ytterligare i nämndens 
verksamhetsplan. Frågan utreds och återkommer till nämnden.  
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
  
att anta Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan 2023–2025 enligt 
förslag, och besluta om fastställande inför 2023. 
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§ 70 Delårsrapport januari-augusti 2022 Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

 
Diarienummer: 22HSN1743 
Ärendeansvarig: Kjell Norman 
Handläggare: Anna Hoff 
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapporten omfattar perioden januari-augusti 2022. Rapporten omfattar 
indikatorerna utifrån målstyrningen. Rapporteringen omfattar därtill utvalda 
följetal gällande bland annat ekonomi och personal. 
 
Bemanningsproblematiken har varit påtaglig under perioden. Det finns 
variationer mellan områden och verksamheter men där bristen på personal - 
och därmed vårdplatser - är det som påverkat situationen mest. Chefer och 
medarbetare har ansträngt sig till det yttersta för att lösa uppdraget. En rad 
aktiviteter har genomförts i syfte att förbättra situationen och nu kommer det 
fortsatta utvecklingsarbetet kring sommaren att påbörjas. 
 
Utvecklingen av nära vård fortsätter inom hälso- och sjukvården. 
Samverkan mellan specialiserad vård, primärvård och länets kommuner 
fortsätter utvecklas. Flertalet aktiviteter pågår inom hälso- och sjukvårdens 
områden som en del i förflyttningen. Till exempel öppnandet av 
samhällsrum samt start av piloter tillsammans med tillhörande kommuner 
inom närsjukvårdsområde väster. 
 
Hälso- och sjukvården redovisar för perioden januari-augusti 2022, ett 
överskott på 53 miljoner kronor. Verksamhetens intäkter har ökat med 2,4 
procent och verksamhetens kostnader har ökat med 3,2 procent mellan åren. 
Satt prognos för helåret 2022 uppgår till -120 mnkr. Det är en 110 mnkr 
bättre i förhållande till det av fullmäktige beslutade tillåtna underskottet. 
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Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2022, Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Bilagor:  
Delårsrapport januari-augusti 2022 Länssjukvårdsområde Somatik  
Bilaga 8 Länssjukvårdsområde Somatik 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Länssjukvårdsområde Psykiatri & 
Habilitering 
Bilaga 8 Länssjukvårdsområde Psykiatri & Habilitering 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Närsjukvårdsområde Söder 
Bilaga 8 Närsjukvårdsområde Söder 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Närsjukvårdsområde Väster 
Bilaga 8 Närsjukvårdsområde Väster 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Närsjukvårdsområde Norr 
Bilaga 8 Närsjukvårdsområde Norr 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Folktandvården 
Bilaga 8 Folktandvården 
Delårsrapport januari-augusti 2022 Rättspsykiatriska regionkliniken 
Bilaga 8 Rättspsykiatriska regionkliniken 
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
 
att fastställa Delårsrapport januari-augusti 2022 för Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. 
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§ 71 Genomförandeplan sprututbytesverksamhet  
– lägesrapport 
 

Diarienummer: 22HSN539 
Ärendeansvarig: Kristina Mårtensson, Caroline Herlin 
Handläggare: Anders Lundin, Anna-Karin Drewsen, Henrik Kjellberg 
 
Ärendebeskrivning 
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i mars beslutades att inleda 
framtagandet av en ansökan om att bedriva sprututbytesverksamhet i Region 
Västernorrland (§ 22 HSN 220302). En arbetsgrupp har därefter tillsatts 
med deltagare både från område somatik och område psykiatri. Enligt 
planeringen ska uppdraget leda till att en komplett ansökan kan redovisas i 
sin helhet i oktober 2022. 
 
Flera delar i uppdraget är färdigställda men det finns också alltjämt ett antal 
utestående frågor som behöver ytterligare beredning. Nedan följer en 
lägesbeskrivning av arbetsgruppens slutsatser och frågeområden, så här 
långt. 
 
Den kommande enhetens organisation och bemanning föreslås bestå av 0,4 
ssk (infektionskliniken), 0,4 usk (psykiatrin), 0,2 läkare (infektionskliniken), 
0,2 kurator (psykiatrin), 0,1–0,2 barnmorska (kvinnokliniken), 0,1–0,2 
beroendeläkare (psykiatrin). I det förslag som nu bereds är förslaget är att 
ansvarig verksamhet blir infektion som sorterar under länsverksamhet 
lung/hud/infektion. Men organisationen kommer i allt väsentligt förutsätta 
en strukturerad och gränsöverskridande samverkan med psykiatrins 
beroendeenhet och kvinnosjukvården, där varje ingående verksamhet bidrar 
med sin särskilda kompetens. 
 
Arbetsgruppens kommande förslag kommer bygga på ett arbetssätt med 
öppettider vid tre tillfällen per vecka. I övrigt – när det gäller arbetssätt – 
finns mycket att ta efter från redan existerande verksamheter och program. 
Det gäller inte minst den del i uppdraget som rör information om 
smittorisker. 
 
Lokalfrågan har analyserats närmare. Det kommer krävas en lokalisering 
med reception, väntrum, provtagningsrum, samtalsrum och 
personalutrymmen. Delar av arbetsgruppen har genomfört studiebesök i 
Östersund som gett värdefull information. Ytterligare ett studiebesök i 
Gävle förbereds. Arbetsgruppen har studerat och utvärderat flera alternativ 
till lokaler, för närvarande finns ett begränsat antal kvarvarande alternativ. 
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En viktig del i en kommande ansökan är samverkan med andra 
myndigheter, med upparbetad överenskommelse mellan vårdgivare och 
kommunerna. Bedömningen är att det kommer krävas en lokal 
överenskommelse i sundsvallsområdet mellan kommunala verksamheter 
och regionen. Det återstår att samla representanter för de båda 
huvudmännen och genomlysa denna del i uppdraget. 
 
I det bakomliggande uppdraget till arbetsgruppen fanns ambitioner om att 
närmare beskriva den så kallade effekthemtagning som en 
sprututbytesverksamhet kan förväntas bidra till. Här arbetsgruppen valt att 
inte analysera de specifika förutsättningarna för Region Västernorrland. 
Anledningen är att det är mer än väl belagt både genom forskning och i 
utvärderingar att sprututbytesverksamhet har tydliga effekter för 
målgruppen kända intravenösa missbrukare. Det gäller i synnerhet ur 
smittskyddssynpunkt, där en verksamhet inte minst kan begränsa 
förekomsten av blodsmitta och infektiösa endocarditer i målgruppen. 
 
En verksamhet med sprututbyten ställer i likhet med annan hälso- och 
sjukvård krav på journalföring och dokumentation, om patienten/deltagaren 
i utbytesverksamheten har somatiska eller psykiatriska besvär som kräver 
undersökning och/eller behandling. Själva dokumentationen med 
inskrivning i programmet kommer hanteras med särskild sekretess (det 
återstår dock att närmare bestämma formerna för denna dokumentation). 
Registrering för rapportering kommer genomföras i särskilt system. 
 
Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna så kommer den ovan beskrivna 
personalbemanningen att utgöra en grund för beräkningen av kostnader. 
Kostnader för lokalhyra, förbrukningsmaterial och overheadkostnader för 
kontor/register tillkommer. Det handlar dock om i sammanhanget relativt 
begränsade kostnader – en närmare och komplett redovisning kommer 
föreläggas nämnden. 
 
Innan ett införande av programmet krävs också en sedvanlig riskanalys, där 
deltagare för berörda verksamheter kommer delta. 
 
När det gäller tidplan för ett införande är ambitionen är att hälso- och 
sjukvårdsnämnden ska kunna behandla ett förslag till ansökan under senare 
delen av hösten under innevarande år. Ett införande är delvis beroende av 
handläggningstiden för en ansökan. Bedömningen är att införande bör 
kunna ske som tidigast under våren 2023 och som senast efter sommaren 
samma år. 
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Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
 
att ett förslag till komplett ansökan ska redovisas senast i december 2022. 
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§ 72  Tandvård för att nå fler vuxna utifrån behov 
 
Diarienummer: 22HSN3175 
Ärendeansvarig: Annri V Thimstrand  
Handläggare: Sofi Christensen 
 
Ärendebeskrivning 
Områdesdirektör för folktandvården, Annri V Thimstrand och 
verksamhetsutvecklare Sofi Christensen lämnar en muntlig information i 
ärendet. Vidare får utskottet information om att ett färdigt beslutsunderlag 
kommer inför ärendets behandling i hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 
oktober.   
 
Beredning 
Välfärd- och samverkansutskottet den 21 september 2022 § 66. Utskottet 
beslutade då att ärendet skulle beredas vidare och återkomma till nästa 
sammanträde.    
 
Överläggningar 
Med hänsyn till att det inte finns ett komplett beslutsunderlag beslutar 
utskottet att överlämna ärendet till nämnden.    
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till nämnden.  
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§ 73 Yttrande över remiss från Socialdepartementet; 
departementspromemorian Regler om privata 
sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade 
hälso- och sjukvården (Ds 2022:15) 

 
Diarienummer: 22HSN3195 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
Handläggare: Matthias Abelin 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på remiss 
från Socialdepartementet; Departementspromemorian Regler om privata 
sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården (Ds 2022:15). 
 
I oktober 2021, föreslog regeringen, i betänkandet; Reglering av privata 
sjukvårdsförsäkringar - ökad kunskap och kontroll (SOU 2021:80) att 
regionerna skulle få ett större ansvar för att följa upp om privata utförare 
av offentlig sjukvård prioriterade patienter med privat sjukförsäkring. 
Regionen svarade i yttrande i mars 2022 att viss kontroll redan finns men 
att de inte framgick av utredningen hur regionerna skulle kunna göra detta 
på ett effektivt sätt (21RS11599). 
 
Regeringen har nu återkommit i en departementspromemoria med ett 
förslag till lag som förbjuder privat vårdgivare att ha både patienter från 
offentlig sjukvård och från privat sjukförsäkring. Det inkluderar att 
vårdgivare med patienter från privat sjukförsäkring inte får remittera till 
vårdgivare som finansieras av den offentliga sjukvården. Dock kan bolag 
med privata och offentliga patienter finns kvar inom samma koncern. 
 
Vårdval Västernorrland, upphandling och inköp samt regionjurist har 
lämnat synpunkter på promemorian. 
 
En svaghet i förslaget är att det saknas belägg för att det är ett problem 
idag att patienter med privat sjukförsäkring får gå före i köer. Därmed kan 
invändningen göras att inskränkningen i marknadens frihet saknar 
proportionalitet. 
 
Primärvårdens bedömning är att lagförslaget inte skulle förändra särskilt 
mycket jämfört med idag. Möjligen skulle det bli lättare att följa upp avtal.  
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För specialistvården är bedömningen däremot att det inte längre skulle gå 
att upphandla vård, eftersom det är få vårdgivare i regionen och de är 
framför allt beroende av privata patienter. Det skulle få allvarliga 
konsekvenser för regionens arbete med att korta köer och särskilt att 
förbereda för den utökade vårdgaranti som planeras träda i kraft i januari 
2025. Upphandling och inköp avstyrker därför lagförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss från Socialdepartementet; Departementspromemorian Regler om 
privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården (Ds 2022:15) 
Yttrande över remiss; Departementspromemorian Regler om privata 
sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården (Ds 2022:15) 
 
Yrkande 
Ordförande Elina Backlund Arab (S) yrkar på följande ändring i yttrandet: 
 
”Första stycket, tredje och fjärde raden, ändring till: Region 
Västernorrland tillstyrker departementets förslag med följande synpunkter. 
Samt att det femte och därmed sista stycket i yttrandet stryks.” 
 
Yrkande 
Nina Orefjärd (V) yrkar bifall till ändringsyrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer eget ändringsyrkande under proposition. Då inga 
säryrkanden föreligger finner ordförande bifall för ändringsyrkandet. 
 
Beslut:  
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och 
sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen besluta 
 
att avge ”Yttrande över remiss; Departementspromemorian Regler om 
privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och 
sjukvården (Ds 2022:15)”. 
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Justeras 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Elina Backlund Arab 
Ordförande Välfärd- och samverkansutskottet 
 
 

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

 
 
 

 


