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Tid: 2022-10-25 
  

Plats: Närvården/Teams 
Härnösand 

  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Sara Nylund (S) ordförande 
Anna Proos (M) vice ordförande, digitalt 
Ingeborg Wiksten (L) digitalt 
Henrik Sendelbach (KD) digitalt 
Lars-Gunnar Hultin (V) 
 
Under föredragningarna 
Helena Wersén digitalt 
 
Tjänstepersoner 
Åsa Bellander 
Ann Christin Hamrén sekreterare  
 
 
Inför sammanträdet lämnas följande informationer: 
 
Uppföljningen sommaren 2022 i siffror (bilaga A) 
Therese Drewsen 
 
Tandvård för att nå alla vuxna utifrån behov (bilaga B) 
Annri Thimstrand 
 
Revidering av riktlinje Diarieföring och ärendehantering (bilaga C) 
Mattias Eriksson 
 
Status – Digitaliseringsarbetet RVN (bilaga D)  
Jonas Bylund 
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Uppföljning SAM handlingsplan (bilaga E) 
Annika Lindblom 
 
Information från HR-direktören (bilaga F) 
Åsa Bellander 

 
Dialog med CPAR – fortsatt plan för 2023 
- Dialog om två områden per år, regionplan/kompetensförsörjning  
 

 
 

§ 22 Val av justerare 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet beslutar 
 
att utse Lars-Gunnar Hultin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 23 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar personalpolitiska och allmänna utskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 24 Revidering av riktlinje Diarieföring och ärendehantering 
 
Diarienummer: 22RS10264 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Mattias Eriksson 

 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjen Diarieföring och ärendehantering styr hanteringen av Region 
Västernorrlands sammanfattade ärendehantering samt diarieföring. Riktlinjen gäller 
alla verksamheter inom Region Västernorrland. Syftet med riktlinje är att tydliggöra 
ansvar och roller när det gäller postöppning, diarie- och ärendehantering samt 
arkivering av handlingar i ärenden. Till riktlinjen kopplas rutiner som beskriver 
närmare hur regionen ska arbeta med de olika processerna. 
 
I denna revidering hanteras ändringar kopplat till att Region Västernorrland får ny 
nämndstruktur från den 1 januari 2023. Förändringen innebär bland annat 
upprättandet av nytt diarium för Regionala utvecklingsnämnden.  
 
En större genomlysning av ärendehanteringsprocessen har också genomförts under 
ett års tid. Syftet med genomlysningen har varit att effektivisera ärendeprocessen i 
Region Västernorrland och säkerställa kvalitet på underlag. Ett led i detta är att en 
ny granskningsinstans i beredningsprocessen införs där ansvarig direktör för 
respektive nämnd får möjlighet att ärendegranska sina ärenden innan de går vidare i 
nämndprocess. Härtill stärks nämndsekreterarens roll som navet i 
ärendeberedningen både som mottagare av handlagda ärenden och som stöd i 
process gentemot direktör och nämndsordförande. I samband med förändringen 
försvinner också ordförandegruppens roll i beredningsprocessen. 
I stället kommer ordförande för ansvarig nämnd tillsammans med ansvarig direktör 
axla det övergripande beredningsansvaret. Förändringen väntas ge ökad kvalitet och 
ett effektivt ärendeflöde. Ärendeprocessen kommer utvärderas årligen vid enheten 
för administrativt stöd och kan beskrivas enligt följande ärendekedja: 
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Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad riktlinje Diarieföring och ärendehantering (605829), bilaga 
Riktlinje Diarieföring och ärendehantering (123392) fastställd av 
landstingsstyrelsen den 17 oktober 2014, § 161, bilaga 
 
Beslut: 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 
 
att fastställa reviderad riktlinje Diarieföring och ärendehantering, och att riktlinjen 
träder i kraft från 2023-01-01. 
 
 
 
 
 
Delges 
Regiondirektören 
Hälso- och sjukvårdsdirektören 
Regionala utvecklingsdirektören 
Kanslichef 
Enhetschef för administrativt stöd 
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§ 25 Tandvård för att nå fler vuxna utifrån behov 

 
Diarienummer: 22RS11454 
Ärendeansvarig: Annri V Thimstrand 
Handläggare: Sofi Christensen 
 
Ärendebeskrivning 

 
Bakgrund  
Resursbristen inom tandvården är en nationell utmaning och Folktandvården 
Västernorrland saknar idag var tredje tandläkare och tandhygienist trots aktivt 
arbete med rekrytering. Detta visar sig genom ökade förseningar och en verksamhet 
som har allt svårare att möta upp länets invånares behov av tandvård och att lösa sitt 
grunduppdrag. 
 
Den prognosticerade nettotillgången av nyutbildade tandläkare och tandhygienister 
visar på en negativ tillväxt, dvs vi kan förvänta oss färre nyutbildande inom dessa 
yrkeskategorier de kommande åren. Enligt prognoser kommer således resursbristen 
att öka ytterligare kommande år och med anledning av detta ser nu Folktandvården 
det nödvändigt att föreslå vissa förändringar. 
 
Utifrån rådande resursbrist under flertalet år arbetar Folktandvårdens strikt utifrån 
den politiskt beslutade prioriteringslistan där akuttandvård och barntandvård står 
högst upp och det är endast den delen av uppdraget som hinns med fullt ut. Det gör 
att vi inte hinner erbjuda vuxna patienter den tandvård de efterfrågar. 
Vår personal upplever inte att de kan utvecklas i sin yrkesutövning då den mer 
utmanande vuxentandvården inte erbjuds inom Folktandvården idag. 
 
Nämnden behöver fortsätta verka för att utveckla den tillitsbaserade styrningen 
inom nämndens ansvarsområden. En tydlig, verksamhetsanpassad och tillitsbaserad 
styrning behöver prägla verksamheten och ska bidra till god och likvärdig kvalitet 
inom Region Västernorrland. Uppföljningssystemet är ett viktigt medel för att 
stärka både helhetssyn, samverkan och lärande, men också för att flytta fokus till 
effekter och att förstå vårdgivarens roll i en bredare kontext. Att fokusera på 
invånarnas förutsättningar och behov kommer att bli alltmer avgörande för att möta 
framtida behov inom länet. 
 
Syfte 
Nedanstående förslag om förändring syftar till att ge förutsättningar att på ett bättre 
sätt möta dagens och framtidens behov av prioriterad tandvård för vuxna invånarna 
i länet utifrån behov.  
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Förslag om förändring 
Det pågår ett paradigmskifte inom vården och tandvården där vi ser att individuella 
och förebyggande vårdinsatser behöver ske på andra arenor.  
 
Med minskade resurser inom de legitimerade yrkesgrupperna i tandvården i vårt 
län, behövs ett nytt sätt att tänka runt prioriteringar av vårdtimmar. 
 
Genom att utöka vårt förebyggande arbete inom ”God och nära vård” kommer vi att 
fortsatt kunna bibehålla och förbättra tandhälsan för barnen/ ungdomarna i länet 
men på andra arenor än ”i tandläkarstolen”. Vi ser att andra yrkeskategorier 
kommer att kunna arbeta med dessa vårdinsatser. 
 
Med detta sätt att arbeta kommer vårdtimmar hos våra legitimerade yrkesgrupper att 
i större utsträckning kunna erbjudas för vuxna patienter med högre vårdbehov. 
 
För att kunna åstadkomma denna förändring behöver Folktandvården 
förutsättningar att förändra sitt sätt att kalla barnpatienter för undersökning. 
 
En förutsättning för att kunna arbeta mer förebyggande inom de områden där 
behoven är som störst i barntandvården, kräver att kapiteringsersättningen utgår 
utifrån antalet listade barn. 

 
Förutsättningar 

 Kallelseintervall inom barntandvården regleras utifrån individens behov och 
med stöd av nationell kunskap i området med vetenskap och beprövad 
erfarenhet som ledstjärna 

 Kapiteringsersättningen för barntandvården utgår per listat barn hos 
vårdgivaren, istället för som idag per undersökt barn utifrån politiskt 
fastställda kallelseintervallerna. 

 Unga vuxna över 18 år får eget ansvar för sitt planerade besök genom att 
själva boka in en tid när det är dags utifrån riskgruppering. 

 Uppföljning av Folktandvårdens uppdrag sker kvalitativt istället för 
kvantitativt. 

 
Under överläggningarna 
Under överläggningarna enades utskottet att överlämna ärendet till regionstyrelsen 
utan eget förslag till beslut för förtydligande och komplettering av underlaget. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 151, bilaga 
 
Beredning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 6 oktober 2022, § 151 
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Beslut: 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet beslutar 
 
att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget förslag till beslut. 
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§ 26 Status – Digitaliseringsarbetet RVN  
 
Diarienummer: 22RS11763 
Ärendeansvarig: Anette Hägglund Sundin  
Handläggare: Jonas Bylund 

 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige fastställde den november 2021 nuvarande strategi. 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.  
 
Handläggaren önskar att informera nämnden status i det arbete som nu pågår 
kopplat till digitaliseringsstrategin.  
 
Strategins 11 punkter 

1. Digitalisering som en naturlig del i regionens utvecklingsarbete 

2. Målinriktad digitalisering med fokus på att realisera nyttorna 

3. Digitalisering i nära samverkan mellan verksamhet och IT 

4. Ett digitaliseringsarbete som kännetecknas av mod och handlingskraft  

5. Finansiering för att möjliggöra förflyttningen mot en stärkt digital förmåga 

6. Invånare som medskapare  

7. En kombination av verksamhetsutveckling genom digitalisering och modernisering av 
arv  

8. En organisation med hög digital kompetens 

9. En region med hög grad av extern samverkan 

10. Digital information som en värdefull tillgång 

11. En robust och säker IT‐miljö 

 
Beslut: 
 
Personalpolitiska och allmänna utskottet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 
 
Delges 
Jonas Bylund, 
Anette Hägglund Sundin 
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Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Sara Nylund 
 
 
 
Lars-Gunnar Hultin 

 


