
Sammanfattning av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 28 
juni 2022 
Här är en sammanfattning av några av de beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade vid sitt 
sammanträde den 28 juni. Samtliga beslut finns att ta del av i protokollet. 

Vill du fördjupa dig i ärendena finns handlingar och underlag till sammanträdet här:  

https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2022-06-28  

På sidan publiceras också protokollet, några dagar efter sammanträdet. 

 

Upphandling av specialiserad palliativ vård 

Sedan 1993 har Region Västerbotten ett avtal med Axlagårdens Hospice AB i Umeå som 
tillhandahåller hospicevård, specialiserad palliativ dygnsvård. Region Västerbotten har inga egna 
hospiceplatser/definierade vårdplatser för palliativ vård utan remitterar patienter med detta behov 
till Axlagården.  

Det nuvarande avtalet löper ut den sista december 2022 och är tecknat direkt med Axlagården, som 
en del av ett trepartssamarbete där Umeå kommun har en del. I den nuvarande konstruktionen 
betalar regionen 50 procent och Umeå kommun 50 procent av dygnskostnaden. Övriga kommuner i 
regionen tillämpar Umeå kommuns avtal, med samma fördelning. Nuvarande avtalskonstruktion 
fungerar inte inför en ny avtalsperiod då LOU (Lagen om offentlig upphandling) förutsätter att det 
sker en upphandling av externa tjänster. Att göra en upphandling gemensamt med regionens alla 
kommuner bedöms som en omöjlig process. 

Dialog har därför förts med Umeå kommun, som i dagsläget är avtalspart till Axlagården och det 
gemensamma förslaget är att Region Västerbotten upphandlar tjänsten i eget avtal och fakturerar 50 
procent av dygnskostnaden för hospicevård till patientens hemkommun, enligt en samverkans-
överenskommelse som håller på att tas fram. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar: 

 Palliativ specialiserad vård (Hospicetjänster) för regionens patienter ska upphandlas enligt 
Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 

 Samverkansöverenskommelser med regionens kommuner upprättas för finansiering av 50 
procent av kostnaden 

 

Finansiering av Vård- och omsorgscollege och praktikplatsen.se 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att betala en tredjedel av kostnaden för Vård och 
omsorgscollege i Västerbotten och praktikplatsen.se årligen under perioden 2022-01-01–2026-12-31. 

Vård- och omsorgscollege kvalitetssäkrar samverkan mellan arbetslivet och utbildningen i syfte att 
bidra till kompetensförsörjning inom vård och omsorg. I Vård- och omsorgscollege Västerbotten finns 
representanter för Region Västerbotten samt kommunernas socialtjänst och utbildning. Just nu införs 
ett digitalt verktyg för praktiksamordning – praktikplatsen.se. Syftet är att skapa struktur och en väg 



in för den som har behov av praktikplats, likvärdig tillgång till praktikplatser för elever/praktikanter, 
möjlighet för arbetsplatser att marknadsföra sig.  

Kostnaderna föreslås att delas jämlikt (1/3 vardera) mellan Region Västerbotten, länets 15 
socialtjänster och utbildningsanordnare. 

Tidigare har Region Västerbotten bidragit med ca 1/10 av den totala kostnaden för Vård- och 
omsorgscollege. Eftersom Region Västerbotten är arbetsgivare i hela länet anser kommunerna att en 
jämlik fördelning av kostnaderna då bli att Region Västerbotten som arbetsgivare inom hälso- och 
sjukvård finansierar 1/3 del av kostnaden för så väl Vård- och omsorgscollege som praktikplatsen.se. 

 

Granskning av förvaltningsorganisationerna  

Revisionen har granskat förvaltningsorganisationerna i Region Västerbotten och hur 
regionfullmäktiges beslut att de tre nämnderna ska ha egna förvaltningar, har genomförts. Denna 
organisationsförändring trädde i kraft i samband med regionbildningen 2019. 

I granskningsrapporten lyfter revisionen fram ett antal brister och förbättringsområden lämnar ett 
antal rekommendationer. 

- Styrelsen och nämnderna bör följa upp och utvärdera förvaltningsorganisationerna utifrån 
fullmäktiges beslut 

- Styrelsen och respektive nämnd behöver utreda hur relationen mellan nämnderna och 
förvaltningscheferna ska tydliggöras så att det framgår vem som styr över respektive förvaltning 

-Styrelsen och nämnderna bör besluta om formaliserade överenskommelser eller motsvarande för de 
tjänster som styrelsens förvaltning utför så att nämnderna kan styra, följa upp och kontrollera att 
stödet motsvarar behoven 

I sitt svar över granskningen ställer sig hälso och sjukvårdsnämnden positiv till att det genomförts en 
uppföljning och utvärdering av förvaltningsorganisationen. Man håller också med revisionen om 
relationen mellan nämnder och förvaltningschefer till viss del är otydlig och att det är viktigt att 
sådana oklarheter klaras ut. Nämnden beskriver olika åtgärder som pågår och planeras inom 
området.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att lämna över yttrandet till revisionen. 

 

Yttrande över granskning om vaccinationerna mot covid-19 

Revisionen har granskat vaccinationerna mot covid-19 och lämnar några rekommendationer: 

 Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden behöver bli mer aktiva i den strategiska 
styrningen av arbetet med vaccinationen och säkerställa att tjänstepersoner som ska leda 
arbetet har tydliga uppdrag och mandat.  

 Man behöver också säkerställa att beslut om vaccinationen dokumenteras, diarieförs och 
återanmäls till nämnden. 

 Man bör utvärdera arbetet med vaccinationen mot covid-19 i syfte att lyfta erfarenheter och 
lärande i organisationen 



I sitt svar över granskningen skriver hälso- och sjukvårdsnämnden bland annat att Region 
Västerbotten klarat sig mycket bra vad gäller vaccinationstäckning och att man lyckats genomföra 
insatsen på ett mycket kostnadseffektivt sätt. Trots konstant förändrade förutsättningar och mycket 
stora utmaningar så kan slutsatsen dras att styrningen har varit tillräcklig för att klara uppdraget. 
Hälso- och sjukvårdsnämnden håller med revisorernas bedömning att en utvärdering av insatsen bör 
göras. Vaccinationsinsatserna är mycket väl dokumenterade och det finns gott om material att 
analysera.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att lämna över yttrandet till revisionen. 

 

Motion om att erbjuda HPV catch-up 

Elmer Eriksson (M) och Anton Bergström (M) föreslår i en motion till regionfullmäktige att regionen 
bör erbjuda HPV "catch-up”.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar regionerna att besluta om att delta i studie 
avseende utrotning av cervixcancer genom catch-up HPV-vaccination av kvinnor födda 1994 till 1998. 
Regionerna föreslås att genomföra vaccinationerna i samband med ordinarie screeningbesök eller 
genom att använda den uppbyggda vaccinationsstruktur som byggts upp i samband med Covid-
vaccinationerna. 

Detta är ett komplement till tidigare HPV-vaccinationer som i Västerbotten genomförts inom 
barnvaccinationsprogrammet och vid catch-up till 18 år. Det vaccin som erbjuds nu, Gardasil9, ger i 
jämförelse med det tidigare ett bredare och högre skydd. Även de som tidigare vaccinerats kommer 
därför att erbjudas detta nya vaccin. Regionerna uppmanas att meddela sitt beslut till SKR senast den 
1 april 2022. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i mars 2022 att Region Västerbotten skall delta i den 
nationella studien för utrotning av cervixcancer genom catch-up vaccination av kvinnor födda 1994–
1998 enligt SKR:s rekommendation. 

Deltagande i och genomförandet av är dock förbehållet att finansiering kan avsättas under 2023. 

Region Västerbotten ställer sig genom beslutet bakom WHO uppmaning att utrota 
livmoderhalscancer som ett folkhälsoproblem. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Reservation: M+C+L+KD 

Övriga beslut som fattades under sammanträdet och som kan tas del av 
i protokollet: 

6. Upphandling, NPF-utredning 

7. Upphandling Operationsresurser 

9. Mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2022–2023 

10. Uppföljning av mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete för 2020–2021  

12. Ersättningsmodell för patientmedverkan inom kunskapsstyrning 


