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Plats: Teamsmöte 
  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Sara Nylund (S) ordförande 
Ingeborg Wiksten (L) 
Bo Grafström (KD) 
Lars-Gunnar Hultin (V) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Bertil Kjellberg (M) för Anna Proos (M) 
 
Tjänstemän 
Ewa Strömsten 
Ann Christin Hamrén sekreterare 
 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Revidering av det nationella systemet för tandläkares specialisttjänstgöring  
(bilaga A) 
Annri Thimstrand 

 
Revidering av Digitaliseringspolicy och strategi (bilaga B-C) 
Jonas Bylund 
 
Fördjupat Samverkansavtal mellan Mittuniversitetet och Region Västernorrland 
(bilaga D) 
Susanne Sahlin 
 
Akademisk miljö för medicinsk forskning i Örnsköldsvik – återrapport (bilaga E) 
Anna Sundström 
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HR-direktören informerar (bilaga F) 
Ewa Strömsten 

 
Strategiska medel-budget 2022 
(Ferieungdomar, ledarutvecklingsprogrammet, traineeprogrammet) (bilaga G) 
Ewa Strömsten/Olle Lidgren 
 
Lägesrapport Regionhälsans nya uppdrag (bilaga H) 
Anki Hansson 
 
 

 
 

§ 30 Val av justerare 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet beslutar 
 
att utse Bo Grafström att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 31 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar personalpolitiska och allmänna utskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 32 Revidering av det nationella systemet för tandläkares 

specialisttjänstgöring 
 
Diarienummer: 21RS7600 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Annri Thimstrand 

 
Ärendebeskrivning 
Sveriges regioner och kommuner (SKR) lämnar ett meddelande från styrelsen med 
förslag till regionerna att godkänna det reviderade systemet för tandläkares 
specialisttjänstgöring. 
 
Den 1 juni 2018 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter ikraft avseende tandläkares 
specialisttjänstgöring, HSLF-FS 2017:77. Föreskriften anger tydligt att det är en 
målstyrd tjänstgöring med utbildningsinslag. Nytt är att ansvarsfördelningen ändrats 
vad gäller handledning. Det innebär att den huvudansvariga handledaren ska vara 
verksam vid den klinik där utbildningen genomförs. Det öppnar upp för att bedriva 
utbildning på fler kliniker i landet.  
Det är angeläget att utbildningen bedrivs på kliniker utanför utbildningsnoderna, för 
att säkra kompetensförsörjning i hela riket och för att ta till vara 
utbildningskapaciteten. Föreskrifterna pekade även ut behovet av att en ny 
specialitet för tandläkare inrättas, orofacial medicin.  
I mars 2019 ställde sig därför regiondirektörsnätverket bakom ett förslag att 
interimistiskt inrätta och finansiera tolv nya platser för ändamålet, men lyfte 
samtidigt med detta behov av att göra en genomlysning av dagens 
finansieringsmodell runt tandläkarnas ST-utbildning. 
 
Regionerna har ansvar för tandläkarnas specialisttjänstgöring inklusive dess 
finansiering. Föreliggande system reviderades senast 2004. Föreslagen revidering 
syftar till att uppdatera systemet till dagens kontext och att det därmed anpassas dels 
till Socialstyrelsens föreskrifter på området, dels möjliggör att regionerna får större 
utväxling av sin finansiering av systemet. 
 
Genom följande förslag till justeringar kan systemet anpassas till dagens situation. 
 Varje region föreslås inrätta NSATS-tjänster motsvarande sin egen finansiering 

i systemet (vilken utgörs av andelen av befolkningsunderlaget i nationen), med 
nationellt sökbara tjänster med placeringsort i den egna regionen. 

 De nuvarande gränsdragningarna för regional samverkan runt ST-utbildningen 
(RSATS-områden) justeras för att samarbetena i största möjliga mån skall följa 
hälso- och sjukvårdens samverkansregioner.  
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 Tolv nationella ST- platser i den nya specialiteten orofacial medicin (tidigare 
sjukhustandvård) som finansierats gemensamt via interimistiskt 
ställningstagande av regiondirektörerna permanentas. 

 Den nationella samordningsgruppen för tandläkarnas 
specialiseringstjänstgöring, NSATS, föreslås ansvara för att genomförandeplan, 
övergångsregler och övriga rutiner och stöd för verkställande av de föreslagna 
förändringarna tas fram.  

 Det reviderade systemet föreslås träda i kraft senast den 1 januari 2023 
 

Sveriges regioner och kommuner rekommendera regionerna att var och en för sin 
del godkänna det reviderade systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring. 
 
Regionens självbestämmande över att disponera utbildningsplatser ökar. Förslaget 
bedöms inte ge några ökade kostnader för regionen.  
 
Beslutsunderlag 
Meddelande från SKR:s styrelse nr 8/2021 Revidering av det nationella systemet 
för tandläkares specialiseringstjänstgöring, bilaga 
 
Beslut: 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att bifalla förslag till revidering av det nationella systemet för tandläkares 
specialisttjänstgöring enligt meddelande från SKR:s styrelse 8/ 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
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§ 33 Digitaliseringsstrategi 2022–2024 
 
Diarienummer: 21RS7841 
Ärendeansvarig: Anette Hägglund Sundin 
Handläggare: Jonas Bylund 

 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har sedan tidigare en strategi (fastställd av regionstyrelsen 
den 25 september 2018, § 279), policy (fastställd av regionfullmäktige den 30 
oktober 2019, § 201) och handlingsplan för digitalisering, gällande fram till 2022. 
Denna har givits i uppdrag att revideras.  
 
Det har varit problematiskt att få fart på digitaliseringsarbetet av flera anledningar, 
bland annat otydligheter kring ägarskap och drivkraft, vilken föreslagen revidering 
ämnar tydliggöra. Regionens önskade digitala förmåga – det vill säga förmågan att 
identifiera behov, införa lösningar och tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering har 
inte uppnåtts i den omfattning som var tänkt (se revisionsrapport 20RS12024). 
 
Utifrån ovan otydligheter, omvärldsbevakning och den revisionsrapport som gjorts 
har en reviderad digitaliseringsstrategi utformats. En värdering av det gamla har 
gjorts, och nedan är resultatet.  
 
 
Föreslagen strategi bygger på fyra nyttor kopplat till perspektiven invånare, kvalitet, 
effektivitet och arbetsmiljö. Dessa nyttor stöds av 11 strategipunkter:  
- Digitalisering som en naturlig del av verksamhetens utvecklingsarbete 
- Målinriktad digitalisering med fokus på att realisera nyttorna 
- Digitalisering i nära samverkan mellan verksamhet och IT 
- Ett digitaliseringsarbete som kännetecknas av mod och handlingskraft 
- Finansiering för att möjliggöra förflyttningen mot en stärkt digital förmåga 
- Invånare som medskapare 
- En kombination av verksamhetsutveckling genom digitalisering och 

modernisering av arv 
- En organisation med hög digital kompetens 
- En region med hög grad av extern samverkan 
- Digital information som en värdefull tillgång 
- En robust och säker IT-miljö 
 
För att realisera strategin och de nyttor som inkluderas finns viktiga 
framgångsfaktorer, som kommunikation, mätning, att använda färdiga och 
verksamhetsanpassade lösningar, standardisering och automatisering, koordinerad 
utveckling och en kontinuitet att effektivisera arbetet för vidmakthållande. 
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Vid omvärldsspaning har det också framkommit att separat policy för området inte 
är nödvändigt. Få regioner har gjort på det sättet, och i föreslagen strategi täcks 
majoriteten av det som funnits i tidigare policy in. Policyn behövdes tidigare 
eftersom digitalisering som begrepp var relativt nytt, behövde tydliggöras och 
målformuleras samt för att skapa en första styrningsstruktur för regionen. 
Digitalisering är nu mer vedertaget och den nya målsättningen för regionen är att 
digitalisering blir en naturlig del i all verksamhetsutveckling. Att ta bort policyn gör 
strategin till en tydligare och mer hjälpsam brygga mellan Regionplan och 
verksamhetsplaner 
 
För att stärka vår digitala förmåga och realisera strategins nyttor föreslås att frigöra 
2 miljoner i uppstartskostnad för 2022 samt frigöra 10 miljoner finansiella medel 
för åren 2023–2024. Medlen ska främst användas till att tillsammans med 
verksamheten identifiera behov, analysera nyttor, realisera prioriterade 
digitaliseringsförslag samt följa upp dess effekter. För att detta ska kunna 
genomföras krävs även kompetensutveckling och stödjande åtgärder till 
verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Digitaliseringsstrategi 2022–2024, bilaga 
Digitaliseringsstrategi 2019–2021, bilaga 
Digitaliseringspolicy, bilaga  
 
Beslut: 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå 
att regionfullmäktige beslutar 
 
att fastställa föreslagen Digitaliseringsstrategi för åren 2022–2024; samt 
 
att Digitaliseringspolicy, fastställd av regionfullmäktige den 30 oktober 2019,  
§ 201, upphör att gälla. 

 
Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår vidare, under förutsättning av 
regionfullmäktiges beslut, att regionstyrelsen beslutar 
 
att Digitaliseringsstrategi 2019–2021, fastställd av regionstyrelsen den 25 
september 2018, § 279, upphör att gälla;  
 
att föreslagen finansiering för 2022 skrivs fram via IT-planen; samt 
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att föreslagen finansiering för 2023 och 2024 hänskjuts till den kommande politiska 
budgetprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektör 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Ekonomidirektör 
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§ 34 Sammanträdesplan 2022 Personalpolitiska och allmänna utskottet 
 
Diarienummer: 21RS10058 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till sammanträdesdagar 2022 för Personalpolitiska och allmänna utskottet 
 
Sammanträdesdagar 2022 
 
28 januari 
4 mars 
12 maj 
24 augusti 
29 september 
25 oktober 
7 december 
 

 
Beslut: 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar  

 
att fastställa sammanträdesplanen för Personalpolitiska och allmänna utskottet år 
2022 enligt ovanstående förslag. 
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§ 35 Akademisk miljö för medicinsk forskning i Örnsköldsvik 
 
Diarienummer: 19RS736 
Ärendeansvarig: Ewa Klingefors 
Handläggare:  
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har tillsammans med Örnsköldsviks kommun och Umeå 
Universitet tagit initiativ till ett projekt för att gemensamt stärka den akademiska 
miljön för medicinsk forskning i Örnsköldsviks sjukvårdsområde. Detta projekt, 
STREAM (STtrategy for REseArch Milieu in Örnsköldsvik), syftar till att skapa 
förbättrade förutsättningar för klinisk forskning vid Örnsköldsviks sjukvårdsområde 
och därigenom öka vårdens kvalitet, samt främja hållbar bemanning genom att öka 
sjukvårdsområdets attraktionskraft.  
 
Projektet beviljades stöd 2019 av Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun 
och Kempestiftelsen med totalt 14 250 000 kronor (att nyttjas under perioden 2019-
07-01--2022-06-30).  
 
STREAM projektet är nu inne på sitt andra år och det löper på fint, med flera 
pågående forskningsprojekt och fortsatt löpande utlysningar av forskningsmedel. 
Under året har det dock, som i så många andra forskningsprojekt, påverkats av 
Coronapandemin och flera forskningsprojekt har fått skjutas framåt i tiden. Detta 
har gjort att perioden för STREAM projektets nyttjande av medel har fått 
godkännande att förlängas ett år, dvs. till 2023-06-30. 
 
För att driva och utveckla projektet på bästa sätt har det skapats en arbetsgrupp, en 
vetenskaplig beredningsgrupp och en styrgrupp. I dessa grupper finns representanter 
från regionen, Örnsköldsviks kommun och Umeå Universitet. 
 
Beslutsunderlag  
Verksamhetsberättelse STREAM 2020, bilaga 
Kompletterande upplysningar, bilaga 
 
Beslut: 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna; samt 
 
att fortsätta regelbunden uppföljning av STREAM-projektet. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Sara Nylund 
 
 
 
Bo Grafström 
 


