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§ 50 Val av justerare 
 
Välfärd- och samverkansutskottet beslutar 
 
att utse Michal Zakolski (KD) 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  Rutin för ledamotsinitiativ Hälso- och 
sjukvårdsnämnden 

 
Diarienummer: 21HSN1631 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Anneli Nilsson 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunallagen 4 kap. 20 § Kommunallag (2017:725) stadgar ”Varje 
ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.”. 
 
Bestämmelsen innebär bland annat att en eller flera ledamöter tillsammans 
får väcka ärenden i nämnden. Med nämnd avses även regionstyrelsen. Att 
väcka ett sådant ärende benämns ”ledamotsinitiativ”. I nuläget saknas rutin 
eller annan vägledning inom regionen för hur ett ledamotsinitiativ ska 
behandlas. 
 
Förslag på rutin för ledamotsinitiativ har i syfte att tydliggöra hur initiativ 
från ledamot kan väckas och hur det därefter ska hanteras av nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Rutin för ledamotsinitiativ Hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
 
att fastställa rutin för ledamotsinitiativ för Hälso- och sjukvårdsnämnden. 
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§ 53 Strategi mot våld i nära relationer 
 
Diarienummer: 21HSN1574 
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder 
 
Ärendebeskrivning 
Sammanfattning 
Våld är ett samhällsproblem, med påverkan på den som drabbas, på den som 
utövar våld och på samhället i stort. Våld innebär utöver det direkta 
lidandet, en omfattande ekonomisk samhällskostnad. För att kunna arbeta 
förebyggande och i anslutning till att våld utförts, behöver det finnas 
tydlighet från samtliga beslutande nivåer i samhället. En tydlighet som 
vägleder och efterfrågar resultat och sist men inte minst viktigt, en god 
myndighetssamverkan.  
 
Våld i nära relationer är en viktig folkhälsofråga där det finns ett stort behov 
av ett grundläggande förebyggande folkhälsoarbete.  
 
Våld i nära relationer kan få allvarliga konsekvenser för den som utsätts, 
konsekvenser som över tid och kan skapa en försämrad livskvalitet. Trots 
dess allvarliga konsekvenser så är det ofta en företeelse i det dolda.  
Man söker vård för ohälsa som varken personen själv eller hälso- och 
vården kopplar samman med våld. Därför är det viktigt att identifiera 
våldsutsatta personer och kunna erbjuda rätt hjälp och stöd och behandling.  
 
Inom region Västernorrland finns riktlinje Våld i nära relationer (373504) 
framtagen på tjänstepersonnivå samt en funktion som är finansierad via 
kortsiktiga ekonomiska medel. Det som saknas är en långsiktig strategi på 
politisk nivå, som riktningsgivare i arbetet mot våld i nära relationer. Samt 
tydlighet från förvaltning för att säkerställa ett professionellt arbete.  
 
2012 fastställdes ”Landstingets policy för arbetet mot våld i nära relationer” 
av landstingsfullmäktige. Policyn föreslås ersättas av strategin. 
 
Långsiktig ekonomisk förutsättning 
En viktig del i strategin är en långsiktig finansiering av en funktion som 
samordnar arbetet och har rollen att vara kunskapsbärare inom området 
Våld i nära relationer. 
 
Som en viktig del av strategin finns i ett behov av att säkra en långsiktig 
finansiering av den funktion som i dag finansieras med kortsiktiga 
ekonomiska medel. Detta innebär en kostnad av ca. en miljon kronor 
årligen.    
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Beslutsunderlag 
Strategi ”Våld i nära relationer” 
Landstingets policy för arbetet mot våld i nära relationer” fastställd av 
landstingsfullmäktige den 26 april 2012, § 62 
 
Överläggningar  
Välfärd- och samverkansutskottet för en diskussion och konstaterar att vissa 
tillägg ska arbetas in i strategin samt att vissa redaktionella ändringar ska 
göras inför ärendets behandling i nämnden. Vidare enas utskottet om att 
lägga till följande att-sats i sitt förslag till nämnden: ”att uppföljning av hur 
arbetet med strategin fortlöper ska ske till nämnden i januari varje år”. 
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta 
 
att anta förslag till strategi ”Våld i nära relationer” 
 
att uppdra till regionstyrelsen att revidera riktlinjen ”Våld i nära relationer” 
och anpassa innehållet till strategin 
 
att säkra den långsiktiga finansieringen fr om 2023 genom att avdela 
budgetmedel ur budgetramen för Kvalitet och patientsäkerhet; samt 
 
att ”Landstingets policy för arbetet mot våld i nära relationer” fastställd av 
landstingsfullmäktige den 26 april 2012, § 62 därmed upphör att gälla. 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår vidare att Hälso- och 
sjukvårdsnämnden beslutar för egen del 
 
att uppföljning av hur arbetet med strategin fortlöper ska ske till nämnden i 
januari varje år. 
 
 
 
 
 
Noteras till protokollet:  
Nina Orefjärd (V) avstår från att delta i beslut. 
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§ 54  Redovisning av åtgärder och satsningar inom 
överenskommelsen om patientsäkerhet, nationella 
kvalitetsregister mm 2020 avseende personcentrerade 
vårdförlopp 

 
Diarienummer: 20HSN1259 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
Redovisning enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 maj 2020  
§ 63. Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har tecknat en 
överenskommelse om patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020 
(2019/05298/FS). Överenskommelsen samlar en rad delöverenskommelser 
varav regionerna tilldelas medel för insatser inom civilt försvar och arbete 
med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. 
 
Syftet med överenskommelsen var att öka jämlikheten, effektiviteten och 
kvaliteten i vården. Nationellt fördelades 60 000 000 kronor till regionerna 
för att rusta de sjukvårdsregionala strukturerna för kunskapsstyrning inför 
implementering av nya standardiserade vårdförlopp under 2021. 
Standardiserade vårdförlopp ska initialt tas fram inom minst fem nya 
sjukdomsområden. De ska kunna omfatta en hel vårdkedja, inklusive 
utredning, uppföljning och rehabilitering. Psykiatriska diagnoser är ett 
prioriterat område 2020. Patientkontrakt kommer att vara en central del i 
arbetet med standardiserade vårdförlopp inom nya områden. År 2020 är ett 
lärande år där erfarenheter från arbetet tas tillvara för fortsatt utveckling av 
processer, innehåll och utformning. 
 
Satsningar gjorda inom överenskommelsen 
Sammanställningen baseras på uppgifter inhämtade från verksamhet 
kvalitet- och patientsäkerhet. Medlen har nyttjats enligt plan till 
förberedelsearbete och implementering av personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp genom: 

 Fortsatt utveckling av regional mottagarstruktur för vårdförlopp 
inom Region Västernorrland.  

 Fortsatt utveckling av struktur och rutiner för implementering av de 
vårdförlopp som anländer våren 2021. 

 Vidareutveckling av struktur och system för att möjliggöra 
uppföljning av vårdförlopp, ex kvalitetsregistret Primärvårdkvalité. 
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Ekonomisk redovisning 
Region Västernorrland har för år 2020 tilldelats 5 150 000 kronor, medlen 
har nyttjats enligt plan.   
 
Sammanfattning 
Del av medel från norra sjukvårdsregionen har använts för att fortsatt bereda 
den regionala strukturen genom att avsätta tid och resurser. Kartläggning 
och planering för analys och uppföljning är genomförd. Information har 
under året delgivits politik, förvaltningar, kommuner, privata vårdgivare och 
verksamheter inom regionen. En generisk modell för gapanalyser har tagits 
fram och arbetas efter. Primärvårdsråd har bildats och rekrytering av en 
samordnare för kunskapsstyrning har skett. För att kunna följa 
implementeringen av vårdförloppen och dess indikatorer har ex. 
primärvårdskvalitet införts i primärvården Västernorrland. 
Sammanfattningsvis kan man säga att regionen har en god förberedelse för 
mottagandet, införandet och uppföljningen av de vårdförlopp som kommit 
och kommer.   
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
PROTOKOLL  
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS 
VÄLFÄRD- OCH SAMVERKANS-
UTSKOTT 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2021‐06‐02  21HSN4  8(29)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

§ 55 Redovisning av åtgärder och satsningar inom 
överenskommelsen ökad tillgänglighet och jämlikhet i 
mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta 
insatser för kvinnors hälsa 2020-2022 

 
Diarienummer: 20HSN987 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
 
Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Redovisning enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 april 2020 
§ 41. Region Västernorrland har tilldelats medel i enlighet med 
överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 
ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården, samt 
förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2020-2022 (S2019/05299/FS).  
 
Liksom föregående år gavs regionerna möjlighet att välja de insatser som 
bedöms ge mest nytta för att uppnå målen i överenskommelsen. Satsningen 
på förlossningsvården och kvinnors hälsa omfattade hela vårdkedjan 
inklusive förebyggande insatser, från mödravårdscentral till eftervård för 
kvinnan efter graviditet och förlossning. Medlen fick användas till att stärka 
kompetensförsörjningen och bemanningen, se över och utveckla 
arbetssätten samt förbättra arbetsmiljön. Medel inom satsningen fick även 
användas för insatser inom neonatalvården.  

Satsningar gjorda inom överenskommelsen 

Sammanställningen baseras på uppgifter inhämtade från berörda 
vårdverksamheter. 
Satsningar har skett utifrån framtagen handlingsplan. En projektgrupp med 
representanter för kvinnokliniken och primärvårdens Vårdvalsenhet 
ansvarade för behovsinventering och planering av insatser utifrån 
överenskommelsens intentioner. Länsverksamhet kvinnosjukvård, 
Primärvård och Barnkliniken har satsat på prioriterade områden inom 
verksamhets- och kompetensutveckling samt arbetsmiljö.   
 
Bemanning inom förlossningsvård 

 Förbättring av arbetsmiljö/bemanning inom förlossningsvården.  
 Under 2020 erbjöds en sjuksköterska lön under utbildningen till 

barnmorska. 
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Bemanning inom övrig specialiserad kvinnosjukvård 
 Möjlighet till vissa bemanningsutökningar innebär att nya arbetssätt 

har utvecklats och förändringsprojekt drivits i syfte att förbättra 
flöden och utveckla verksamheten bland annat inom cancervård, 
standardiserade vårdförlopp (SVF), abortsjukvård samt IVF vård. 

 Förstärkning med dietistkompetens inom cancervården. 
 
Neonatologivård 

 Planerad utbildning flyttades till 2021. 
 
Kompetens/verksamhetsutveckling 

 Gemensamma utbildningar för läkare och barnmorskor inom 
ultraljudsdiagnostik. 

 Deltagande i nationella utbildningar och konferenser. 
 
Primärvård mödrahälsovård 

 Erfarenheter efter projektet ”Barnmorska hela vägen” har tagits 
tillvara i projektet ”Kontinuitet och stöd i hela vårdkedjan”. Ett 
samverkansprojekt mellan mödrahälsovården (MHV) och 
förlossningsvården som innebär utökat stöd för gravida i Ådalen 
kvällar och helger.  

 
Primärvård Vårdval 

 Utbildning, psykisk ohälsa, i vårdkedjan har genomförts. 
 
Ungdomsmottagning 

 Framtagande av handlingsplan för handläggning vid sexuella 
övergrepp har skett. 

 
Osteoporos 

 Fortsatt arbete i 5-årigt projekt om förbättrad osteoporosvård (beslut 
från 2018). Skapat väl fungerande frakturkedja, som innebär att 
erbjuda alla över 50 år med lågenergifraktur bedömning huruvida 
osteoporos föreligger.  

 
Familjecentral 

 Familjecentral i Örnsköldsvik, tvåårig pilotstudie med start 2018, 
fokus att utveckla Hälsocentralens samverkan med kommunen och 
utveckla nya lösningar. Uppstart fördröjd med anledning av 
utmaningar avseende lokalfrågor, samordning med kommunen och 
rekrytering. Under 2020 har projektet drivits enligt plan. 
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Ekonomisk redovisning 

Tilldelningen 2020 var totalt på 22 416 000 kronor. För 2020 tilldelades 
projektgruppen 18 416 000 kronor att fördela enligt plan. Sedan 2018 
finansieras även två utvecklingsprojekt avseende Osteoporosmottagning och 
Familjecentral i Örnsköldsvik, med 3 000 000 respektive 1 000 000 kronor 
årligen, med medel från överenskommelsen. Ej förbrukade medel beror till 
stor del på pågående pandemi och inställda utbildningar. Medel för 
utbildning som ej nyttjats har delvis använts för bemanning. 
 

Delprojekt 2020 Nyttjat 
Bemanning inom förlossningsvård                   12 302 600   
Bemanning inom övrig specialiserad kvinnosjukvård  3 348 800  
Neonatologivård 0 
Kompetens /verksamhetsutveckling/bemanning     334 000  
Primärvård mödrahälsovård 1 642 300 
Primärvård Vårdval 22 500 
Ungdomsmottagningen 425 000 
Totalt, medel genom arbetsgruppen                   18 075 200 
Familjecentral 1 000 000 
Osteoporos 3 000 000 

Sammanfattning 

Generellt har medlen använts till att förbättra bemanning, 
kompetensutveckling samt samverkan för att få till positiva flöden för 
patienten. I detta ingår både intern och extern samverkan. En projektgrupp 
med representanter från kvinnokliniken och primärvårdens Vårdvalsenhet 
ansvarade för behovsinventering och planering av insatser utifrån 
överenskommelsens intentioner. Flertalet insatser samplanerades för att 
förbättra vårdkedjan mellan specialistvård och primärvård. 
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
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§ 56 Redovisning av åtgärder och satsningar inom 
överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och 
sjukvården 2020 

 
Diarienummer: 20HSN1261 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
 
Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Redovisning enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 maj § 65. 
 
Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har tecknat en 
överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020 
(S2019/05300/FS). 
 
Överenskommelsen bestod av två prestationsbundna block. Det första 
blocket handlade om att mäta regionernas prestation vad gäller kortare 
väntetider för förstabesök respektive för operation/åtgärd inom 
specialistvården och primärvården. Det andra blocket handlade om att 
regionerna skulle förbättra sin rapportering och utveckla uppföljningen av 
väntetider.  
 
Regionernas prestation inom block två mättes bland annat utifrån om de 
redovisat väntetider för specialist- och primärvård till SKR:s 
väntetidsdatabas vilket samtliga regioner skulle göra under 2020. 
Överenskommelsen omfattade 2 896 miljoner kronor avsedda som 
stimulansmedel till regionerna. Av dessa fördelades 2 453,1 miljoner kronor 
enligt en prestationsmodell i block 1, samt 432,9 miljoner kronor i block 2 
som fördelades till regionerna i relation till befolkningsmängd. 
 
För att ta del av prestationsmedlen i block 1 skulle regionerna påvisa en 
förbättring av andelen väntande inom 90 dagar för perioden januari - 
november 2020 jämfört med samma månader 2019, eller kunna visa att 
andelen som väntat högst 60 dagar uppgår till minst 72 procent. För att 
kvalificera sig till medlen för vårdinsatserna Medicinsk bedömning i 
primärvården skulle minst 85 procent av de genomförda medicinska 
bedömningarna ha skett inom tre dagar. 
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Satsningar gjorda inom överenskommelsen 

 Resurser tillsatta för kvalitetssäkring, registrering och stöd. 
 
Regionstyrelsen beslutade att tillsätta resurser för att tillsammans med 
verksamheterna i specialistvården och primärvården, arbeta med 
kvalitetssäkring inom systemet. Arbete utfördes tillsammans med 
tillgänglighetssamordnare, resurs från NCS Cross och vårdverksamhet. 

Ekonomisk redovisning 

Region Västernorrland tilldelades cirka 10 400 000 kronor för satsningar 
inom block 2. Enligt beslut i Regionstyrelsen fördelades 1 000 000 kronor 
från medlen i block 2 för att under 2020 arbeta med kvalitetssäkring i 
specialistvården och primärvården. Vid senare beslut har 1 900 000 kronor 
fördelats till barn -och ungdomspsykiatrin för att öka tillgängligheten samt 
300 000 kronor för utveckling av IT-system. 
 
Aktivitet  
Kvalitetssäkring specialistvård och primärvård 1 000 000 
Öka tillgängligheten i barn -och ungdomspsykiatrin  1 900 000 
Utveckling av IT- system för rapportering     300 000 
Summa 3 200 000 

Sammanfattning 

Medel har använts till resurser för att kvalitetssäkra utdata, registrering och 
att till viss del stötta i att minska antalet väntande inom specialistvården och 
primärvården. Medel har även använts till utveckling av IT- system för 
rapportering och utdata. Till följd av pågående pandemi upphävdes i maj 
2020 beslut om den prestationsbundna delen av medel i block 1. Regionen 
tilldelades medel utifrån befolkningsmängd. Medel som fördelades ut i 
verksamhet.  
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
  
att lägga redovisningen till handlingarna. 
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§ 57 Redovisning av åtgärder och satsningar inom 
överenskommelsen om God och nära vård 2020- En 
omställning av hälso- och sjukvården med fokus på 
primärvården 

 
Diarienummer: 20HSN952 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
 
Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Redovisning enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 april §40. 
Överenskommelsen God och nära vård - En omställning av hälso- och 
sjukvården med fokus på primärvården 2020 (S2020/00440/FS) är en 
sammanslagning av de tidigare överenskommelserna God och nära vård - en 
omställning av primärvården, Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälso-
vården m.m. och En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens 
medarbetare. Målet till omställningen är att skapa en god, nära och 
samordnad vård och omsorg som främjar jämlik hälsa. Överenskommelsen 
består av fyra utvecklingsområden som alla syftar till att stödja utvecklingen 
av hälso- och sjukvården med inriktning mot den nära vården.   

Satsningar gjorda inom överenskommelsen 

Sammanställningen baseras på uppgifter inhämtade från berörda 
vårdverksamheter och ekonomienheten. Satsningar har skett inom följande 
områden. 
 
Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården 
 
Stöd till omställningsarbetet- samordning av arbetet med Nära vård 

 Centralt stöd för utveckling – samordnare utsedd och team finns 
etablerat i samverkan med länets kommuner för stöd och 
omstrukturering mot nära vård. 

 Samordnings- och informationsarbete inom Region Västernorrland 
och tillsammans med kommunerna har fortlöpt under året.  

 Målbild för God och nära vård 2030 framtagen gemensamt av 
kommunerna och regionen, godkändes hösten 2020 av 
samverkansstrukturen Social-ReKo. Målbilden delgiven för 
fastställande i respektive organisation våren 2021. 

 Avsiktsförklaring God och nära vård, en del av den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) togs 2020 gemensamt fram av 
kommunerna och regionen i länet. Avsiktsförklaringen förankras i 



 

 

 

 
PROTOKOLL  
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS 
VÄLFÄRD- OCH SAMVERKANS-
UTSKOTT 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2021‐06‐02  21HSN4  14(29)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

respektive organisations politiska beslutsstrukturer under våren 
2021. 

 Regionen har under året satsat resurser på arbetet med att planera för 
fortsatt stöd för omställning genom att skapa en programgrupp för 
Nära vård. 

 Genomförd organisationsförändring inom Hälso- och sjukvården för 
Nära vård. 

 Satsningar på Primärvården genom ökade regionbidrag.  
 
Stöd till att förbättra och utveckla tillgängligheten i primärvården 
 

 Ökad tillgänglighet och förbättrad vårdgarantin i primärvården 
genom att utveckla bedömningsmottagning i primärvård. 

 
Verksamhetsutvecklare i Primärvård och Vårdval 

 Arbete med att utveckla nya arbetssätt och effektivisera 
verksamheterna i primärvården har fortlöpt. Ett exempel är 
övergripande utvecklingsarbete mellan vårdvalskansliet, barn- och 
ungdomspsykiatrin och regiondriven primärvård i form av en 
förstudie av ansvar och verksamhet för barn och ungdomars 
psykiska hälsa utförts. Förstudien har resulterat i att planeringsarbete 
inför uppstart av ny verksamhet i projektform har påbörjats. 

 Vård på rätt vårdnivå, fortsatt utveckling av nya arbetssätt med stöd 
av digitalisering och andra insatser som stärker tillgängligheten i 
primärvården har skett.  

Stöd och behandling 
 Medel har avsatts för fortsatt utvecklingsarbete med plattformen för 

stöd och behandling (SOB) på 1177. Målet är att göra vård mer 
tillgänglig och avlasta framförallt primärvårdens ordinarie 
verksamhet. 

 
DIGGA Hälsocentral 

 Arbete som inleddes 2018 har fortsatt under 2020. Projektet arbetar 
med specifika digitala projektpiloter som ska införa digital teknik i 
hälsocentralernas arbetssätt, t ex digitalt vårdmöte (barn- och 
ungdomspsykiatri och ungdomsmottagning) och digitala formulär.  

 
Utökad mätning i primärvården 

 Den 1 januari 2019 infördes förstärkt vårdgaranti. Projekt påbörjades 
i syfte att ge information, utbildning och stöd i förändring av 
arbetssätt och stödja primärvårdens utveckling i att ge vård hos rätt 
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vårdgivare, enligt nya vårdgarantin. Projektet som bemannades i 
mitten av augusti 2019 har fortgått under 2020. 

Personcentrerad hälso- och sjukvård och patientkontrakt 
 Regional handlingsplan finns framtagen, omständigheterna kring 

pandemin har påverkats såväl fastställande som genomförande av 
handlingsplanen. Utifrån den utvecklingen prioriterades att 
genomföra en utbildningssatsning i samband med kvalitetsdagen år 
2020 samt piloter inom Ådalen. 

 Preventionssamordnare – utvecklande av levnadsvanearbetet på 
hälsocentralerna.  

 Förberedande arbete för personcentrerat arbetssätt med 
funktionshinderorganisation.  

 Kunskapsstyrning och standardiserade vårdförlopp med 
patientkontrakt pågår. 

 
Digital samordnad Individuell Plan, SIP 

 Arbetet med digital SIP har fått fortsatt finansiering gällande 
breddinförande utifrån erfarenheterna från pilotprojektet.  

 Införandet sker i samverkan mellan Regionen och länets kommuner 
och berör länets tre sjukhus, samtliga hälso- och vårdcentraler, samt 
kommunernas hemsjukvårdsteam. 

 
Utvecklingsarbete av Regionens regelbok för primärvård 

 Arbete med att utveckla Regionens Regelbok för primärvård har 
skett.  

 Fast vårdkontakt finns angiven samt finns i primärvårdsuppdraget 
krav på att primärvården ska arbeta personcentrerat, infört i 
portalavsnitt 1.1 Vision i Regelbok Primärvård, där inriktningen för 
primärvården slås fast mot nära vård och regionens politiskt antagna 
målbild.  

 
Ökad tillgänglighet i barnhälsovården 

 Treårigt projekt som innehållit sju olika delprojekt i samverkan 
mellan barnhälsovården, kommun och tandvården med syfte att öka 
tillgängligheten för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och 
lägre vaccinationstäckning. 

 Projektet som slutförts under 2020 har i valda delar implementerats i 
länets ordinarie stöd inom BVC. Projektets positiva resultat har 
bland annat inneburit att vikten av samarbete mellan BHV och 
tandvården samt tillgång till dietistkompetens har belysts, och 
resulterat i fortsatta arbeten under 2021. 
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Goda förutsättningar för vårdens medarbetare som innefattar 
vidareutbildning av sjuksköterskor och karriärtjänster för 
specialistsjuksköterskor 
 
En ändamålsenlig kompetensförsörjning för omställning till nära vård och 
kompetenshöjande insatser 

 Ett flertal utbildningsinsatser för att införa nya arbetssätt, effektivare 
produktionsplanering och kompetensväxling har genomförts. 

 Rekrytering av verksamhetsutvecklare, fokus på vårdförlopp och 
kunskapsstyrning. 

 Medel har tilldelats ett samverkansprojekt där flera huvudmän 
samarbetar för att möjliggöra forskning för kliniskt verksamma 
medarbetare. 

 Satsning på utveckling och implementering av ledningssystem för 
kvalitet och patientsäkerhet så att alla rutiner finns tillgängliga för 
alla medarbetare i realtid (tandvård). 

 Förstärkta insatser för hållbar bemanning, kompetensväxling och 
hållbar arbetsmiljö utifrån handlingsplan i specialistsjukvård. 

 
Utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen 

 Under de senaste åren har det gjorts ett antal insatser såväl för att 
begränsa användningen av hyrpersonal som att göra det mer 
attraktivt att vara anställd. Utökad utbildning av AT- och ST-läkare, 
och tandläkare utglesad helgtjänstgöring för sjuksköterskor i 
slutenvården, specialistutbildning för sjuksköterskor med bibehållen 
lön (AST), och särskilda lönesatsningar är exempel på insatser som 
gjorts för att ökad attraktiviteten. 

 Utbildningsnoder, möjlighet till etablering av en lokal miljö för 
teoretiska och verksamhetsintegrerade studier (utbildningsnod) vid 
Sollefteå sjukhus. Etablering ska ses som ett led i att långsiktigt 
förbättra kompetensförsörjning och rekrytering. 

 Produktion- och kapacitetsplanering. 
 
Utbilda vårdens framtida medarbetare 
 
Primärvården 

 Kompetensförsörjningsåtgärder för att säkerställa personalresurser 
och därmed öka tillgängligheten har genomförts.  

 Kompetensväxling, medarbetare (fysioterapeuter) har genomgått 
utbildning för att skriva röntgenremiss på vissa symtom, avlastar 
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läkare. Piloter och utbildningsinsatser genomförda, breddinförande 
sker. 

 Vidareutbildning av distriktssjuksköterskor har skett inför 
kompetensväxling läkare – sjuksköterska.  

 Karriärtjänster-Akademisk miljö har inrättats för att stimulera 
professionens utveckling. 

Folktandvården 
 Chefer och medarbetare har utbildats i ledningssystemet, som utgör 

ett verktyg för att förbättra patientsäkerheten, öka tillgängligheten 
och förbättra arbetsmiljön. 

 Lärlingsutbildning har genomförts för att skapa ett intresse för 
tandvårdsyrkena och säkra resursförsörjning. 

 Nystartad tandakademi, med handledning av nya tandläkare inom 
odontologins alla områden. 

 Språkstöd till utländska medarbetare. 
 
Specialiserade vården 

 Verksamheterna inom sjukhusvården har stimulerat för bättre 
arbetsmiljö, kompetenshöjning och bättre schemaläggning genom att 
satsa på ändamålsenlig kompetensförsörjning, glesare 
helgtjänstgöring och minskat behov av inhyrd personal. 

 Arbete har skett med hållbar bemanning, stödteamets uppdrag kring 
kompetensväxling, schemaplanering, bemanningstal etc. 

 Medel har använts till vidareutbildning av sjuksköterskor till 
specialistsjuksköterska, akademisk specialisttjänstgöring AST för 
sjuksköterskor samt utbildning av specialistundersköterskor. 

 
Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 
 
Digital utveckling 

 Flertal utvecklingsprojekt pågår för att med digitala verktyg utveckla 
vården och stödja ett systematiskt förbättringsarbete inom 
exempelvis vårdplanering uppföljning, stöd och behandling, ex SIP- 
på distans, Digga och hälsosamtalsapplikationen. 

 Under 2020 har regionen sett över sitt ledningssystem för 
informationssäkerhet, inklusive roller. Utbildning skapas för de 
roller som ingår. 

 Planering pågår för att se över eller kartlägga 
informationshanteringen i samtliga verksamhetsprocesser. 

 Införande av nytt vårdinformationssystem (FVIS). 
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Ekonomisk redovisning 
Region Västernorrland har för 2020 tilldelats 132 200 000 kronor (exklusive 
medel som återbetalas till SKR för utveckling av Inera och 1177). 
Överenskommelsen bestod av fyra utvecklingsområden. Regionstyrelsen har 
beslutat om fördelning av 72 700 000 kronor, 9 500 000 kronor avser 
tidigare beslut om satsning på DIGGA hälsocentral, forskningsverksamhet i 
Örnsköldsvik särskild lönesatsning i Sollefteå och utbildningsnoder i 
Sollefteå och Sundsvall. Resterande medel har finansierat pågående 
generella insatser enligt tidigare beslut i regionstyrelsen samt 
utvecklingsarbete gällande Framtidens vårdinformationsstöd och 
processarbete God vård med rätt stöd.  

Sammanfattning  

Stödet har fördelats inom överenskommelsens olika områden. Medlen har 
bland annat använts till kompetenshöjande insatser (bland annat 
kunskapsstyrning), insatser för bättre bemanning och att utbilda vårdens 
framtida medarbetare samt förutsättningsskapande insatser som stöd till 
utveckling av nära vård. Samordnare/ programledare för arbetet med Nära 
vård är utsedd och samordning- och informationsarbete inom Region 
Västernorrland och tillsammans med kommunerna fortgår. Flertal satsningar 
har även skett inom området IT och digitalisering och utveckling av vården 
med nya digitala arbetssätt. 
 
Överenskommelserna med inriktning mot ett särskilt verksamhetsområde 
har generellt haft lättare att nyttja budgeterade medel. Där har det funnits 
redan pågående satsningar och utsedda projektledare. De mer generella 
överenskommelserna med stora belopp, som denna överenskommelse, kan 
ha en längre startsträcka för att utforma, resurssätta och genomföra 
satsningar. Pågående pandemin och förberedelser inför ny hälso- och 
sjukvårdsorganisation har påverkat möjligheten till att starta nya projekt. 
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
PROTOKOLL  
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS 
VÄLFÄRD- OCH SAMVERKANS-
UTSKOTT 

 

  Datum  Dnr  Sida

  2021‐06‐02  21HSN4  19(29)

 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

§ 58 Redovisning av åtgärder och satsningar inom 
överenskommelsen jämlik och effektiv cancervård med 
kortare väntetider 2020 

 
Diarienummer: 20HSN1258 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bakgrund 
Redovisning enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 maj 2020 § 
62. Överenskommelser om kortare tider i cancervården har tecknats sedan 
2015. Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020 
(S2019/05297/FS) har som målsättning att förbättra tillgängligheten genom 
att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna, för att därmed 
skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet. Medel tilldelas regioner, 
för att fortsätta införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF), samt 
regionala cancercentrum, barncancercentrum och övrigt arbete inom 
cancerområdet. 
 
Målsättningen nationellt är att år 2020 ska 70 procent av nya cancerfall 
inom aktuella diagnoser utredas via ett standardiserat vårdförlopp och att 80 
procent av dessa patienter ska gå igenom respektive vårdförlopp inom 
utsatta maximala tidsgränser. Den första delen nåddes redan 2018 och fokus 
2020 ligger på att nå målet även för maximala tidsgränser. 
 
Satsningar gjorda inom överenskommelsen 
Sammanställningen baseras på uppgifter inhämtade från ekonomienheten 
och lokala cancerrådet. 
 

 Inom Region Västernorrland har det inrättats tjänster för att 
säkerställa ett effektivt och patientsäkert arbetssätt och patientflöde. 
Syftet är att förkorta ledtiderna från välgrundad misstanke till start 
av behandling. 

 Totalt hade 1703 SVF startats under januari till juli 2020, vilket är en 
minskning med ca 172 jämfört med samma period 2019. Men 
ungefär i samma nivå som 2018. 

 
Ekonomisk redovisning 
Region Västernorrland tilldelades 2020 ca 7 700 000 kronor för arbetet med 
standardiserade vårdförlopp. Medlen utbetalades i två delar, den andra delen 
efter redovisning till Socialdepartementet vilka åtgärder som vidtagits, de 
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uppnådda resultaten, samt en plan för fortsatt arbete inom standardiserade 
vårdförlopp. 
Bedömd kostnad för regionens arbete med standardiserade vårdförlopp 
(SVF) har under 2020 uppgått till 12 551 000 kronor.  
 
Sammanfattning 
Medlen har under 2020 nyttjats till att bidra till finansieringen av tjänster 
som kontaktsjuksköterska och koordinator vid Länsklinikerna i Sundsvall 
och Örnsköldsvik. Samt finansierades en heltidstjänst som projektledare. 
 
Region Västernorrland når målet om att 70 % av de som insjuknar i cancer 
ska utredas i enlighet med standardiserat vårdförlopp.  Andel där behandling 
startats inom maximal ledtidtid uppgår för perioden januari-juli 2020 till 56 
%, en höjning från 50 % 2019. Utmaningen är stor för att nå målnivån för 
ledtider vilken är 80 %. Det kräver förbättrad samordning och kontinuitet 
mellan verksamhetsområden, enheter och yrkeskategorier. Dessa faktorer 
har stor inverkan på både patientnöjdhet och ledtider. 
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
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§ 59 Redovisning av åtgärder och satsningar inom 
överenskommelsen om psykisk hälsa 2020 

 
Diarienummer: 20HSN1260 
Ärendeansvarig: Lena Lindgren 
 
Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Redovisning enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden den 20 maj 2020 
§64. Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har tecknat en 
överenskommelse om Psykisk hälsa 2020 (S2020/00441/FS). Medel 
fördelas till kommuner och landsting/regioner för att möjliggöra, enskilt 
eller i samverkan, fortsatt långsiktigt hållbart utvecklingsarbete som bygger 
på tidigare överenskommelser.  
 
Överenskommelsen för 2020 byggde på tidigare års överenskommelser och 
var en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av medel från 
staten för att förändra området psykisk hälsa. Överenskommelsen omfattade 
såväl främjande av psykisk hälsa som motverkande av psykisk ohälsa, 
förebyggande och tidiga insatser som behandling, stöd och rehabilitering för 
personer med allvarliga psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar. 

Satsningar gjorda inom överenskommelsen 

Sammanställningen baseras på uppgifter inhämtade från berörda 
vårdverksamheter. Satsningar under året 2020 har följt framtagen 
handlingsplan och utvecklingsarbete har bedrivits inom flera områden.  
 
Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner och utveckling av mobila 
lösningar eller liknande  
 
Utveckla psykiatriska akutvården 

 Införande av ”Psykiatriambulans” i Region Västernorrland, det vill 
säga en ambulans med särskild utrustning och bemanning, anpassad 
för att transportera och erbjuda ett effektivt akut omhändertagande 
av invånare i länet med akut psykisk sjukdom utreddes 2019. 
Behovet av en psykiatriambulans blir än mer aktuell eftersom den 
psykiska ohälsan generellt ökar bland befolkningen. Behov av 
transporter ökar och sker till stor del via vaktbolag. Under året har 
fortsatt dialog om annan lösning avseende prehospital transport 
mellan sjukhusen skett.  

 Under 2020 har nya lösningar ex SPOT- team förberetts. 
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 Utveckling av psykiatriskt akutteam har under sommaren skett i 
Örnsköldsvik då avdelningen var sommarstängd och primärvården 
hade lägre tillgänglighet till följd av pågående pandemi.  

 
Digitalisering 

 Psykiatrin är engagerad i utvecklingen av internetbaserad behandling 
via Stöd och Behandlingsplattformen (SoB). Våren 2019 startade 
internetbaserad behandling, Kognitiv beteendeterapi (KBT), en 
behandlingsform som är under utveckling inom Region 
Västernorrland. Under 2020 har fortsatt utveckling skett och flera 
sjukdomstillstånd inkluderats. 

 Våren 2019 startade psykiatrin upp ett samarbete med Ånge HC, 
patienterna kan träffa sin läkare eller behandlare över videolänk. 
Under 2020 har utvecklingen av detta arbetssätt fortsatt och 
digitaliserade vårdrum (ej att förväxla med hälsorum) finns nu även 
inom Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun.  

 Under pandemin men även för att undvika långa resor har 
digitaliserade vårdrum på Hälsocentraler erbjudit större delen av 
patienter med planerade besök inom specialistpsykiatrins öppenvård 
möjlighet till digitalkontakt med vårdpersonal.  

 
Vårdplaner, personcentrerad vård, självvald inläggning 

 Föreläsningar/seminarium genomförda för att fördjupa kunskapen 
inom området personcentrad vård. 

 Under året påbörjat arbete med patientsäkerhet i realtid (PIR), i 
samverkan med verksamhet kvalitet -och patientsäkerhet. 

 
Projektledning 

 Fortsatt finansiering under 2020 för en heltidsanställd projektledare 
som arbetar med överenskommelsen psykisk hälsa.  

 
Samverkan 

 Inom vuxenpsykiatri (VUP) i Sundsvall har projekt genomförts i 
samverkan med socialtjänsten kring personer med psykisk sjukdom 
och missbruk och som ofta uppsöker psykakuten. Utifrån 
erfarenheterna kommer projektet att utökas så att också barn- och 
ungdomspsykiatri (BUP) och VUP i Örnsköldsvik omfattas.  

 Tillsammans med länets kommuner påbörjades under 2020 en 
utredning om beroendeverksamhet i länet. Utredningen ska vara klar 
hösten 2021. 
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 Förstärkning av strukturen för samordning och samverkan kring 
målgruppen samt utveckling av den lokala kunskapsstyrningen för 
psykisk hälsa har skett. 

 Ett länsgemensamt arbete pågår kring tidiga samordnade insatser 
(TSI) där skola, socialtjänst och primärvård prövar olika modeller 
för att förbättra sina gemensamma insatser till barn och unga med 
psykisk ohälsa. Andra fasen av det länsgemensamma 
utvecklingsarbetet som innefattar tre piloter har under året startat och 
fortsätter även 2021. 

 
Insatser för att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa bland 
barn och unga 
 
Utveckla första linjens psykiatri för både barn och vuxna 

 Projekt har pågått under 2019 för att tydliggöra ansvarsfördelningen 
mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 
den specialiserade vården. Organisering av första linjen samt 
uppdrag för första linjen för barn och unga är beslutad 2020. Den 
nya verksamheten, barn- och ungdomsentrén, får ett första 
linjeuppdrag för barn och unga med psykisk ohälsa i åldern 7 och 17 
år. Verksamheten byggs upp succesivt i projektform som uppdrag 
för regiondriven primärvård, med planerad start 2021.  

 
Förbättrad tillgänglighet till BUP 

 Kartläggning av patientflöde och innehåll i de olika delmoment som 
patienten möter påbörjades inom BUP 2018. Syftet med 
kartläggningen och efterföljande analys var att identifiera områden 
för förbättring och effektivisering.  Under 2020 så har man bland 
annat arbetat med utvecklingen av digitalt stöd för uppföljning av 
farmakologisk behandling. Sett över vårdnivåer för specialistvård, 
utvecklat gruppbehandling, anhörigstöd mm. med stöd av digitala 
verktyg. 

 Del av medel har använts för att höja bemanningen. 
 
Genomgång av väntelistor på BUP och VUP 

 Systematisk genomgång har gjorts av väntelistor för att ta fram 
prioriteringsordning för de patienter som kan utredas av privat aktör. 
Projektmedel har möjliggjort att utredningar köpts från annan aktör. 

 
Droganvändning/missbruk bland barn och unga 

 Social ReKo har prioriterat området barn och ungas droganvändning 
och missbruk med målsättning om minskad förekomst. En 
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kartläggning är genomförd och analyserad. Analysen visade att 
interna och externa rutinerna behöver säkerställas inom och mellan 
flera berörda verksamheter samt att evidensbaserade metoder för 
tidig upptäckt inte används i tillräcklig utsträckning. Komplettering 
av Utbildning behöver göras, för att kunna möta målgruppen på ett 
professionellt sätt. De länsövergripande överenskommelserna 
MITTBUS och Missbruk och beroende behöver revideras. Arbete 
påbörjades 2019 med att ta fram en flödesbild/processkarta över vad 
varje berörd aktör ska göra vid tidig upptäckt av droganvändning 
och missbruk hos barn och unga samt hur samverkan ska fungera 
mellan aktörerna. Arbetet har fortsatt under 2020.  

 
Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård 
 
Kvalitetsregister 

 Införande av nytt kvalitetsregister, SibeR, för internetbaserad KBT-
behandling på nätet, påbörjades hösten 2019. Under 2020 har 
registrering påbörjats i systemet. 

 
Utveckling regionalt programområde (RPO) 

 Nationella arbetsgruppen är klar med arbetet Vård och 
Insatsprogram (VIP) för området Schizofreni och 
schizofreniliknande tillstånd. VIP har under 2019 kvalitetssäkrats 
och förankrats genom implementering i regionerna. Genom VIP ska 
profession och individ enkelt få tillgång till bästa tillgängliga 
kunskap. 

 Arbete pågår med att implementera nya Vård och insatsprogram 
(VIP) och/eller nationella riktlinjer. Uppbyggnad av struktur för 
kunskapsstyrningen pågår, såväl regionalt som lokalt.  

 Utveckling påbörjad av lokala programråd för psykisk hälsa. 
 
Psykiatrisk traumavård  

 Personer som söker asyl på grund av sin sexuella läggning lider 
många gånger av psykisk ohälsa, framför allt i asylprocessen men 
också som nyanlända. Behov finns inom psykiatrin, av fördjupad 
kunskap och utvecklat bemötande i dessa frågor.  

 Under året har samarbete skett med Vårsta diakonicentrum för 
traumavård. 

 Utbildning i EMDR för personal inom RVN (traumabehandling med 
god evidens). 

 Barnahus – en verksamhet i samverkan mellan socialtjänst, BUP, 
polisen och Åklagarmyndigheten har skapats för barn och unga som 
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utsatts för våld, bevittnat våld eller som själva blivit utsatt för 
sexuella övergrepp.  
 

Stärkt brukarsamverkan 
Brukarrådet 

 Ambitionen har varit att utveckla länets brukarråd för att nå en så 
bred representation som möjligt från länets olika orter, olika 
patientgrupper, åldrar och kön. I och med denna utveckling har 
ekonomisk kompensation kunnat erbjudas för resor mm, vilket i sin 
tur medfört att fler kunnat delta i möten och aktiviteter.  

 Utbildning i metod för brukarstyrd brukarrevision har genomförts i 
samarbete med Brukarkraft. Ungefär 20 personer deltog. 

 Brukarrådet finns representerat i Norra sjukvårdsregionens RPO 
(Regionalt ProgramOmråde) Psykisk Hälsa, som under 
verksamhetsåret påbörjade sitt arbete med kunskapsstyrning inom 
hälso- och sjukvård. 

 
PEER Support- professionella kamratstödjare 

 Inom projektet PEER Support (Personlig Egenerfaren Resurs), har 
NSPH (Nationell samverkan psykisk hälsa) varit med och utvecklat 
och etablerat förutsättningarna för professionella kamratstödjare.  

 En Peer Support utbildning har startat i Sundsvall, med stöd av 
NSPH, tre kamratstödjare har fått projektanställning under två år.  

 Projektet med Peer supporters, projektanställda i Sundsvall, som 
pågår till november 2021 har gett positiva effekter bland brukare, 
personal och de projektanställda. Utvärdering av projektet sker av 
forskning- och utvecklingsenheten (FOU). 

Brukarrevisioner 
 1–2 revisorer behövs för att genomföra brukarrevisioner. Målet att 

genomföra brukarrevision av BUP och vuxenpsykiatrin (VUP) under 
2020 flyttades fram till 2021.  

 
Ungdomsmottagningar 
Den nationella överenskommelsen innehöll en särskild satsning för att 
förstärka ungdomsmottagningarnas arbete med att främja psykisk hälsa och 
motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Ungdomsmottagningarna har 
genomfört fortsatt arbete enligt den i primärvården antagna 
handlingsplanen. Några exempel: 

 Fortsatt vidareutveckling av befintliga vård- och stödinsatser och 
arbetssätt som implementerats sista fyra åren.  

 Fortsatt att utveckla flöden för psykisk hälsa, nuläge och önskat läge.  
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 Fortsatt utveckling av digitala mötesformer för psykisk ohälsa med 
videomöten. Ex. går varje kuratorsteam att boka digitalt för möte. 

 Förstärkt bemanning inom olika yrkesgrupper har inneburit att 
resurser kunnat frigöras till att upptäcka och åtgärda psykisk ohälsa i 
tidigt skede.  

Ekonomisk redovisning 

Överenskommelsen för 2020 omfattade 18 918 000 kr till Region 
Västernorrland.  
 
Region Västernorrland och länets kommuner tilldelades även gemensamma 
medel för samverkan, ca 12 000 000 kronor tillförs kommuner och regioner 
på länsnivå för att stärka samverkan för personer som har behov av insatser 
från flera huvudmän, t.ex. personer med samsjuklighet och till 
suicidprevention. 
 
Beslut om satsningar omfattade för Region Västernorrlands del 23 249 000 
kronor, varav 3 331 000 kronor till Ungdomsmottagningen.  
 
Fortsatt utvecklingsarbete enl. handlingsplan 7 133 000 
Barn- och ungas psykiska hälsa 8 218 000 
Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård 2 377 800 
Traumavård 1 189 000 
Stärkt brukarsamverkan 1 000 000 
Ungdomsmottagningar 3 331 000 
Summa avrundat 23 249 000 

Sammanfattning 

Överenskommelsen om psykisk hälsa mellan staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) för 2020 byggde på tidigare års 
överenskommelser och var en fortsättning av det långsiktiga arbete som 
stimulerats av medel från staten för att förändra området psykisk hälsa. Den 
största delen av regionens medel har fördelats till fortsatt arbete enligt 
länsgemensam handlingsplan. Barn och ungas psykiska hälsa samt 
utvecklingsarbeten. I dessa inryms dels kompetensutveckling och 
kunskapsstyrning, dels utveckling av vårdflöden och samverkan med andra 
parter. Köp av utredningar för att öka tillgängligheten är också en del av 
satsningarna. Arbete kvarstår med att implementera goda erfarenheter från 
olika pilotprojekt till hela regionen. 
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Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
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§ 60 Delrapport - Utveckling av nära vård, fördjupad 
samverkan mellan Region Västernorrland och 
Sundsvalls kommun i kommundelen Indal-Liden 

 
Diarienummer: 20HSN2529 
Ärendeansvarig: Ylva Drevstad 
 
Ärendebeskrivning 
Ylva Drevstad, områdesdirektör för närsjukvårdsområde Söder, lämnar en 
lägesrapport enligt Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 1 oktober 
2020 § 126 om att delrapport ska ske till Välfärds- och samverkansutskottet 
samt att slutredovisning ska ske till nämnden i september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Delrapport Kartläggning Indal-Liden daterad den 26 maj 2021. 
 
Överläggningar 
Välfärd- och samverkansutskottet konstaterar att andra att-satsen i förslag 
till beslut ska ändras till ”att slutredovisning i ärendet flyttas fram till Hälso- 
och sjukvårdsnämnden i maj 2022”, samt att en tredje att-sats ska läggas till 
”att en ny delrapport sker till nämnden i december 2021”.     
 
Beslut: 
 
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden 
beslutar 
 
att tacka för delrapporten och lägga den till handlingarna  
 
att slutredovisning i ärendet flyttas fram till Hälso- och sjukvårdsnämnden i 
maj 2022; samt 
 
att en ny delrapport sker till nämnden i december 2021.    
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Justeras 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Elina Backlund Arab 
Ordförande Välfärd- och samverkansutskottet 
 
 

 
  
……………………………………………… 
Michal Zakolski 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
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