
Sammanfattning av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut den 12 
april 2022 
Här är en sammanfattning av de beslut som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade vid sitt 
sammanträde den 12 april. Samtliga beslut finns att ta del av i protokollet. 

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

https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-sjukvardsnamnden/mote-2022-04-12  

På sidan publiceras också protokollet, några dagar efter sammanträdet. 

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden – månadsrapport mars 2022 

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget efter mars månad 2022 på 
37 miljoner kronor och en negativ nettokostnadsutveckling på 7,4 procent.  

Under perioden har intäkterna varit 16,9 procent högre än föregående år medan kostnaderna ökat 
med 2,0 procent.  

Intäkterna samlat redovisar ett överskott mot budget för perioden på 119 miljoner kronor, varav 
vårdintäkterna ett överskott på 3 miljoner kronor. Patient intäkter och tandvårdsintäkter redovisar 
liksom under hela pandemin underskott som för perioden uppgår till -20 miljoner 
kronor.  Underskotten vägs upp av statsbidrag för merkostnader, provtagning och tester kopplat till 
covidpandemin.  

Kostnaderna har en negativ avvikelse mot budget på totalt 83 miljoner kronor och en 
kostnadsutveckling på 2,0 procent. Störst avvikelse återfinns inom personalkostnader där 
underskottet mot budget uppgår till 65 miljoner kronor och en kostnadsnivå som ökat med 1,3 
procent. Under perioden har kostnaderna för läkemedel och för utomlänsvård har varit lägre än 
budgeterat.  

 

Uppdrag att utreda om Region Västerbotten erbjuder vård för personer med 
erfarenhet av sexualiserat våld 

En utredning gjord på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa, har kartlagt vilken vård 
som ges i dagsläget till personer med erfarenhet av sexualiserat våld. Analysen som framläggs i 
rapporten är att Region Västerbotten erbjuder vård till personer utsatta för sexualiserat våld och att 
mottagningens arbete sker i team mellan olika professioner och gemensamma bedömnings- och 
behandlingsronder.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att informationen från hälso- och sjukvårdsdirektörens 
uppdrag har delgetts nämnden.  

Protokollsanteckning: V.  
Protokollsanteckningen stöds av M+MP+C+KD+L 

  



Prioritetsordning vid utbudsbegränsningar i hälsovalet 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat uppmärksamma regionstyrelsen om behovet av att införa 
en gemensam och transparant prioritetsordning vid utbudsbegränsningar inom hälsovalet redan för 
2022, likt den som återfinns inom folktandvården. Detta med anledning av den extremt ansträngda 
arbetssituationen inom primärvården. 

 

Sommarplanering Primärvården 2022 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att godkänna ett förslag om utbudsbegränsningar för 
primärvården under sommaren 2022 och förordar att regionstyrelsen beslutar om dessa enligt 
förslag. Den huvudsakliga orsaken till att begränsa verksamheten är personalbrist under 
semesterperioden. 

Här är de utbudsbegränsningar som föreslås för sommaren: 

Närsjukvård Södra Lappland 

Genom ett begränsat utbud och samordning av resurser mellan sjukstugorna under veckorna 25–32 
kommer man att ha mellan 16 och 20 tillgängliga vårdplatser. Även om oförutsedda händelser kan 
innebära en akut förändring så ska antalet vårdplatser aldrig understiga 12. 
 

Närsjukvård Skellefteå 

Samordning och utbudsbegränsningar är nödvändiga för att kunna upprätthålla den nödvändiga 
primärvården under sommaren på grund av bemanningssituationen. 

Basenhet Syd (Anderstorp, Bureå, Burträsk, Lövånger) 

Bureå hälsocentral hålls stängd vecka 29–32 och verksamheten samordnas med Lövånger 
hälsocentral. 

Basenhet Väst (Erikslid, Heimdall, Boliden/Jörn, Norsjö) 

Bolidens hälsocentral kommer att vara stängd fredagar vecka 25–32. Hänvisning sker till Erikslid och 
Heimdall. Distriktssköterskemottagningen i Jörn kommer som tidigare att vara sommarstängd. 

Basenhet Nord (Byske, Kåge, Moröbacke, Ursviken) 

Kåge hälsocentral hålls stängd vecka 25–32, samordnar verksamheten med Byske hälsocentral. 

Moröbacke hälsocentral hålls stängd vecka 25–32, samordnar verksamheten med Ursvikens 
hälsocentral. 

NSV Umeå 

Alla hälsocentraler öppna – men med reducerad personal. Samarbete mellan HC i varje basenhet. 

Primärvårdsjouren håller stängt vardagar. Öppet på lördag och söndag. 

Tilläggsyrkande: S 
 



Sommarplanering förlossning 2022 

I dagsläget (vecka 14) saknas det barnmorskor vid ca 500 arbetspass för att bedriva verksamhet vid 
länets förlossningsenheter. Bristsituationen bedöms inte möjlig att lösa, trots att arbetet att försöka 
lösa frågan fortsätter. 

Alla, inklusive de barnmorskor som finns tillgängliga för att bemanna förlossningen har rätt att få 
semester under sommarsemesterperioden. Blivande föräldrar som har planerad förlossning under 
sommarperioden behöver också besked om hur det kommer bli med tillgängligheten. I de fall de 
blivande föräldrarna berörs av en period med tillfällig utbudsbegränsning ska individuell information 
om trygga och säkra alternativ till förlossning lämnas. 

Beslut: 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att för 
sommaren 2022 planera förlossningsenheterna i Umeå, Skellefteå och Lycksele var för sig för 
veckorna 25–32.  

I de fall enheten inte kan upprätthålla verksamheten med egen personal ska möjlighet ges att 
begränsa verksamheten till en miniminivå (akutnivå) för att säkra så att semestrar för personalen kan 
utdelas. 

Beslutet om utbudsbegränsning gäller endast under förutsättning att barnmorskebemanningen vid 
förlossningsenheterna inte kan tillgodoses trots fortsatta aktiva åtgärder för att anställa och/eller 
hyra barnmorskor. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden ges vidare i uppdrag att säkra att de blivande föräldrar som har 
planerad förlossning under en tid där tillgängligheten är begränsad ges stöd och god information 
liksom tryggt och säkert omhändertagande inför förlossning. 

Särskilt yrkande: KD+M+C+L 
Reservation: KD+M+C+L 

 

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

Ärende 6: Delbetänkande från samsjuklighetsberedningen, SOU 2193 

Ärende 10: Arbetsordning samråd samer 

Ärende 11: Upphandling av diabetestekniska hjälpmedel till Medicincentrum 

Ärende 15: Valärenden 

 

 

 


