PROTOKOLL §§ 10-25
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS
VÄLFÄRD- OCH SAMVERKANSUTSKOTT
Sida

Tjänsteställe, handläggare

Datum

Dnr

Regionledningsförvaltningen

2021-02-18

21HSN4

Tid:

2021-02-18 kl. 09.15-12.10

Plats:

Digitalt möte i Teams

NÄRVARANDE
Ledamöter
Elina Backlund Arab (S)
Marianne Oscarsson (M)
Lars Åström (S)
Michal Zakolski (KD)

Ordförande
Vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Mathias Westin (SJVP)

för Nina Orefjärd (V)

Tjänstepersoner
Ewa Klingefors
Lena Lindgren
Maria Öhman

Samordningsdirektör
Tf. verksamhetschef Hälso- och sjukvårdsadm.
Sekreterare

Övriga deltagare
Camilla Nilsson (L)
Lena Asplund (M)

under föredragning om Social Reko
under föredragningarna

I anslutning till mötet lämnades information i följande ärenden:
Information ”Samverkan Social Reko” (samverkan mellan regionen och
länets kommuner avseende socialtjänst och hälso- och sjukvård)
Ewa Klingefors, Samordningsdirektör samt Elina Backlund Arab (S),
ordförande i Välfärds- och samverkansutskottet
Svar på revisionsrapport om ”Digitalisering”
Anette Hägglund Sundin, områdesdirektör Forskning Utbildning och
Innovation, verksamhet IT
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Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse 2020
Monasofi Wallinder, verksamhetschef för kvalitet- och patientsäkerhet och
Mikael Saric, chefläkare
Återrapport PPM för basala hygienrutiner och klädregler 2020
Monasofi Wallinder, verksamhetschef för kvalitet- och patientsäkerhet och
Eva Gunnarsson, hygiensjuksköterska
Uppdaterad rekommendation om lägsta ålder för assisterad befruktning
Marju Dahmoun, verksamhetschef kvinnosjukvården

§ 10

Val av justerare

Välfärd- och samverkansutskottet beslutar
att utse Michal Zakolski (KD) att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 11

Fastställande av föredragningslista

Då inga extra ärenden föreligger beslutar Välfärd- och samverkansutskottet
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista.
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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020

Diarienummer: 21HSN472
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder
Handläggare: Mikael Saric
Ärendebeskrivning
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en
patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet
och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att
förbättra patientsäkerheten.
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att
bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.
SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att
den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.
Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år.
Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård har enligt chefsavtalet ett
ansvar att i den årliga verksamhetsberättelsen beskriva patientsäkerhetsarbetet under året.
2020 kan sammanfattas som det år när coronavirus och sjukdomen covid-19
vände upp och ned på det mesta, så även när det gäller kvalitet- och
patientsäkerhetsarbetet och de mål som sattes inför året. Att ta med sig från
året finns både negativa och positiva erfarenheter.
De övergripande målen under 2020 var säkerhetskultur, undvikbara
vårdskador, säkra övergångar och patientmedverkan. Samtliga erfarenheter
när det gäller dessa övergripande mål är att de områden som är mest
angelägna som förbättringsområden har utkristalliserats. Ett av de områdena
är följsamheten till de basala hygienrutinerna och klädreglerna. Samt
svårigheten att nå ut med information bland annat när det gäller detta. Den
mätning som genomfördes när det gäller de basala hygienrutinerna och
klädreglerna visade att det trots det mest påtagliga faktum att dessa faktorer
minskar risken för smitta så visade inte resultatet att detta nått fram till fullo.
Detta gör att vi kanske måste hitta andra sätt att nå ut till verksamheterna
med information och stöd.
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För att följa säkerhetskulturen i vården, genomfördes under året den första
mätningen gällande hållbart säkerhetsengagemang (HSE). Ett positivt utfall
från den mätningen var att medarbetare inte räds att lyfta risker i vården.
Implementeringstakten av systemet för kunskapsstyrning fick bromsas till
ett minimum och arbetet med att strukturera upp kvalitetsledningssystem
fick sättas på paus. Liksom arbetet med att motverka undernäring i vården.
Det fick även implementeringen av infektionsverktyget, men då av en annan
anledning då det visade sig att det fanns brister i IT systemen.
Årets kvalitetsdag med fokus på patientmedverkan genomfördes digitalt
vilket var en positiv erfarenhet att bygga vidare på.
Läkemedelsenheten har trots pandemin slutfört projektet med att införa en
ny läkemedelsleverantör och komma i gång med skötsel av
läkemedelsförråd i egen regi.
Projekten som genomförs med hjälp av patientsäkerhetsmedel har trots
pandemin kunnat genomföras till en relativt stor del. Några av dessa har
berört trycksårsförebyggande arbete som var ett fokusområde. Men även
områden för att säkra läkemedelshantering i verksamheter via klinisk
farmaci.
När vi nu blickar framåt mot 2021 så pågår pandemin fortfarande men
avsikten är att ta lärdom av det som skett och bygga vidare för en mer
kvalitet- och patientsäker vård inom hälso-och sjukvård samt tandvård.
Beslutsunderlag
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att godkänna Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 inom nämndens
ansvarsområde som vårdgivare.
Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) deltar inte i beslutet. Återkommer med
ställningstagande till nämnden.
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Återrapport punktprevalensmätning (PMM) för basala
hygienrutiner och klädregler 2020

Diarienummer: 21HSN567
Ärendeansvarig: Monasofi Wallinder
Handläggare: Eva Gunnarsson
Ärendebeskrivning
Basala hygienrutiner och klädregler
Sveriges kommuner och regioner (SKR) inbjuder varje vår till en nationell
punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och
klädregler (PPM BHK).
Mätningen var 2020 avsedd att genomföras vecka 11–12. På grund av
epidemin/pandemin så gav inte den mätningen tillförlitligt resultat då vården
stod under hög belastning. Därför genomfördes under vecka 40–41 en ny
nationell mätning, inom region Västernorrland genomfördes denna mätning
vecka 37–38.
Resultatet visar en något ökad följsamhet i stort, dock är det fortfarande lite
svårt att generalisera resultatet. Fortsättningsvisa insatser för att öka
följsamheten kommer därför att ske. Med anledning av detta presenterar vi
nu resultatet av en uppföljande enkät.
Beslutsunderlag
Rapport ”Uppföljning punktprevalensmätning för basala hygienrutiner och
klädregler 2020”
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Svar på revisionsrapport; Digitalisering

Diarienummer: 20HSN3492
Ärendeansvarig: Anette Hägglund Sundin
Handläggare: Anette Hägglund Sundin
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har i brev den 19 november 2020 bett om nämndens
kommentarer och synpunkter på revisionsrapporten ”Digitalisering”.
Syftet med granskningen är att bedöma om styrelsen och nämnderna har en
tillräcklig styrning och uppföljning av digitaliseringsarbetet. Granskningen
är avgränsad till att granska ledingsprocessen på övergripande nivå.
Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar och tar till sig revisionsrapportens
slutsatser, att styrning och uppföljning av digitaliseringsarbetet inte varit
tillräcklig och att det saknas en tydlig ansvarsfördelning mellan styrelsen
och nämnderna. Så som rapporten lyfter är nuvarande styrform
(målstyrning) inte ändamålsenlig för digitaliseringsarbetet och ett omtag
kring digitaliseringsstrategins form och struktur bör göras i relation till
regionens ledningsprocess där nämnderna själva har mandat att besluta om
mål, inriktning och omfattning. Hur styrningen ska tillämpas konkretiseras i
rutiner och anvisningar, som på regiongemensam nivå fastställs av
regiondirektör. Stödjande strukturer behöver tillses och stegvis
vidareutvecklas för att även omfatta ytterligare frågor som bör länkas
samman med styrmodellen exempelvis som i detta fall strategier,
handlingsplaner och portföljstyrning.
Aktiviteter pågår på uppdrag av såväl regionstyrelsen som regionledningsgruppen och återredovisas i svaret, i relation till rapportens
rekommendationer Ändamålsenlig styrning av digitaliseringsarbetet och
Tydliggöra digitaliseringsprocessen.
Beslutsunderlag
Följebrev från Regionens revisorer ”Digitalisering”
Revisionsrapport ”Digitalisering”.
Svar på revisionsrapport ”Digitalisering”.
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Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att avge ”Svar på revisionsrapport Digitalisering”;
att uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att bidra i arbetet med att
stödjande strukturer för strategin tillses och stegvis vidareutvecklas i
relation till ny styrmodell; samt
att löpande rapportera hur arbetet fortskrider till nämnden.

Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) deltar inte i beslutet. Återkommer med
ställningstagande till nämnden.
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Uppdaterad rekommendation om lägsta ålder för
assisterad befruktning

Diarienummer: 21HSN438
Ärendeansvarig: Kurt Pettersson
Handläggare: Matthias Abelin
Ärendebeskrivning
Den 1 september 2018 trädde nya adoptionsregler i kraft. Tidigare gällde
som huvudregel enligt 4 kap., 1 § föräldrabalken att en person måste ha fyllt
25 år för att få adoptera. Paragrafen har fått en ny lydelse. Nu spelar även
den sökandes ålder och åldersskillnaden mellan sökanden och den som
sökanden vill adoptera en roll.
Med anledning av denna lagändring har Sveriges kommuner och regioner i
meddelande från styrelsen nr 25/2020 den 17 december 2020 (deras ärende
nummer 20/01461) utfärdat en ändring i sin rekommendation för lägsta
ålder för assisterad befruktning. Dagens åldersgräns på 25 år kvarstår, men
det föreslås också att undantag blir möjliga från 18 års ålder ”om det finns
medicinska skäl”. I samband med det betonas kostnadsaspekten:
Assisterad befruktning är förenat med omfattande utredningar och
höga kostnader. Med hänsyn till detta är det professionens samlade
bedömning att vid assisterad befruktning bör den undre
åldersgränsen för behandling vara 25 år. Undantag kan göras från 18
års ålder, om det finns medicinska skäl för detta.
Med medicinska skäl menas här att man vet att personen på grund av
anatomisk variation, operation eller behöver assisterad befruktning för att
bli gravid.
Verksamhetens förslag
Region Västernorrland (RVN) har diskuterat frågan inom ramen för Norra
sjukvårdsområdets samarbete. Det råder enighet inom Norra
sjukvårdsområdet och inom RVN att godta den förändrare skrivelsen i
rekommendationen.
Beslutsunderlag
Meddelande 25/2020 från SKR:s styrelse om Revidering av
rekommendation kring assisterad befruktning
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Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet förslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att anta Sveriges Kommuner och Regioners ändrade rekommendation om
åldersgräns för assisterad befruktning så att lägsta åldersgräns för assisterad
befruktning fortfarande är 25 år men att undantag också kan göras från 18
års ålder, om det finns medicinska skäl.
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Motion: Utökat vårdval för en stärkt primärvård

Diarienummer: 21HSN512
Ärendebeskrivning
Mona Hammarstedt (KD) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om
”Utökat vårdval för en stärkt primärvård”.
Beslutsunderlag
Motion från Mona Hammarstedt (KD): ”Utökat vårdval för en stärkt
primärvård”
Yttrande över motion ”Utökat vårdval för en stärkt primärvård”
Yrkande
Michal Zakolski (KD) yrkar att motionen ska bifallas.
Proposition
Ordförande ställer beredningens förslag och bifallsyrkande från Michal
Zakolski (KD) under proposition och finner bifall för beredningens förslag.
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) deltar inte i beslutet. Återkommer med
ställningstagande till nämnden.
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Exp den

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS
VÄLFÄRD- OCH SAMVERKANSUTSKOTT
Datum
2021‐02‐18

§ 17

Dnr
21HSN4

Sida
11(20)

Motion; Dags för översyn av lönepolicyn och en
offensivare tillämpning av den vi har?

Diarienummer: 21HSN513
Ärendebeskrivning
Isabell Mixter (V) och Carina Hellström (V) har lämnat in en motion till
regionfullmäktige ”Dags för översyn av lönepolicyn och en offensivare
tillämpning av den vi har?”.
Beslutsunderlag
Motion från Isabell Mixter (V) och Carina Hellström (V): ”Dags för översyn
av lönepolicyn och en offensivare tillämpning av den vi har?”
Yttrande över motion ”Dags för översyn av lönepolicyn och en offensivare
tillämpning av den vi har?”
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att motionen anses besvarad.

Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) samt Michal Zakolski (KD) avstår från att delta i
beslut. Återkommer med ställningstagande till nämnden.
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Motion; Vårdval inom specialistvården

Diarienummer: 21HSN514
Ärendebeskrivning
Sanna Jonsson (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om
”Vårdval inom Specialistvården”.
Beslutsunderlag
Motion från Sanna Jonsson (C) ”Vårdval inom Specialistvården”
Yttrande över motion om ”Vårdval inom Specialistvården”
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) samt Michal Zakolski (KD) avstår från att delta i
beslut. Återkommer med ställningstagande till nämnden.
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Motion; Bolagisering av Folktandvården

Diarienummer: 19HSN3395
Ärendebeskrivning
Sanna Jonsson (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om
”Bolagisering av Folktandvården”.
Beslutsunderlag
Motion från Sanna Jonsson (C) ”Bolagisering av Folktandvården”
Yttrande över motion ”Bolagisering av Folktandvården”
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) samt Michal Zakolski (KD) avstår från att delta i
beslut. Återkommer med ställningstagande till nämnden.
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Motion; Vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin

Diarienummer: 21HSN515
Ärendebeskrivning
Sanna Jonsson (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om
”Vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin”.
Beslutsunderlag
Motion från Sanna Jonsson (C) ”Vårdval inom Barn- och
ungdomspsykiatrin”.
Yttrande över motion ”Vårdval inom Barn- och ungdomspsykiatrin”.
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) samt Michal Zakolski (KD) avstår från att delta i
beslut. Återkommer med ställningstagande till nämnden.
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Justerandens sign
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Motion; Inför veckoslutstjänstgöring

Diarienummer: 21HSN517
Ärendebeskrivning
Mats Hellhoff (SD) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om
”Inför veckoslutstjänstgöring”.
Beslutsunderlag
Motion från Mats Hellhoff (SD) ”Inför veckoslutstjänstgöring”
Yttrande över motion ”Inför veckoslutstjänstgöring”
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) samt Michal Zakolski (KD) avstår från att delta i
beslut. Återkommer med ställningstagande till nämnden.
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Justerandens sign
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Motion; Vårdval inom vuxenpsykiatrin

Diarienummer: 21HSN518
Ärendebeskrivning
Sanna Jonsson (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om
”Vårdval inom vuxenpsykiatrin”.
Beslutsunderlag
Motion från Sanna Jonsson (C) ”Vårdval inom vuxenpsykiatrin”
Yttrande över motion ”Vårdval inom vuxenpsykiatrin”
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) samt Michal Zakolski (KD) avstår från att delta i
beslut. Återkommer med ställningstagande till nämnden.
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Justerandens sign
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Motion; En ökad konkurrensutsättning av hälso- och
sjukvården

Diarienummer: 21HSN519
Ärendebeskrivning
Sanna Jonsson (C) och Jonny Lundin (C) har lämnat in en motion till
regionfullmäktige om ”En ökad konkurrensutsättning av hälso- och
sjukvården”
Beslutsunderlag
Motion från Sanna Jonsson (C) och Jonny Lundin (C) ”En ökad
konkurrensutsättning av hälso- och sjukvården”
Yttrande över motion ”En ökad konkurrensutsättning av hälso- och
sjukvården”
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) samt Michal Zakolski (KD) avstår från att delta i
beslut. Återkommer med ställningstagande till nämnden.
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Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS
VÄLFÄRD- OCH SAMVERKANSUTSKOTT
Datum
2021‐02‐18

§ 24

Dnr
21HSN4

Sida
18(20)

Motion; Investera i och bolagisera Rättspsykiatriska
regionkliniken

Diarienummer: 21HSN520
Ärendebeskrivning
Jonny Lundin (C) och Sanna Jonsson (C) har lämnat in en motion till
regionfullmäktige om att ”Investera i och bolagisera Rättspsykiatriska
regionkliniken”
Beslutsunderlag
Motion från Jonny Lundin (C) och Sanna Jonsson (C) ”Investera i och
bolagisera Rättspsykiatriska regionkliniken”
Yttrande över motion ”Investera i och bolagisera Rättspsykiatriska
regionkliniken”
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) samt Michal Zakolski (KD) avstår från att delta i
beslut. Återkommer med ställningstagande till nämnden.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS
VÄLFÄRD- OCH SAMVERKANSUTSKOTT
Datum
2021‐02‐18

§ 25

Dnr
21HSN4

Sida
19(20)

Motion; Försvarets förväntningar på regionen

Diarienummer: 21HSN521
Ärendebeskrivning
Jessica Ulander (C) och Kristina Eriksson (C) har lämnat in en motion till
regionfullmäktige om att ”Försvarets förväntningar på regionen”
Beslutsunderlag
Motion från Jessica Ulander (C) och Kristina Eriksson (C) om ”Försvarets
förväntningar på regionen”
Yttrande över motion ”Försvarets förväntningar på regionen”
Beslut
Välfärd- och samverkansutskottet föreslår att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar föreslå regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Noteras till protokollet
Mathias Westin (SJVP) samt Michal Zakolski (KD) avstår från att delta i
beslut. Återkommer med ställningstagande till nämnden.

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS
VÄLFÄRD- OCH SAMVERKANSUTSKOTT
Datum
2021‐02‐18

Dnr
21HSN4

Sida
20(20)

Vid protokollet

Maria Öhman

Justeras

Elina Backlund Arab

Michal Zakolski

Ordförandens sign

Justerandens sign

Exp den

Utdragsbestyrkande

