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sjukvardsnamnden/mote-2019-11-12  

 

Upphandling av medicinskt material till kirurgcentrum 

En upphandling av sårförslutning, hemostatika och laparoskopiskt material till kirurgcentrum har 
genomförts. De inkomna anbuden har utvärderats enligt angivna förutsättningar i 
förfrågningsunderlaget 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att tilldela XXXXX som leverantör. Namnet publiceras i 
protokollet efter justering på Region Västerbottens webbplats, några dagar efter sammanträdet. 

 

Upphandling av implantat för hjärtkirurgi 

En upphandling av implantat för hjärtkirurgi genomförs. De inkomna anbuden har utvärderats enligt 
angivna förutsättningar i förfrågningsunderlaget. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att tilldela XXXXX som leverantör. Namnet publiceras i 
protokollet efter justering på Region Västerbottens webbplats, några dagar efter sammanträdet. 

 

Månadsrapport per september månad 2019 

Verksamhetens nettokostnader för regionen i sin helhet visar på en negativ avvikelse mot budget på 
442 miljoner kronor och en nettokostnadsutveckling på 3,5 procent för perioden. Skatter och 
statsbidrag har ett underskott mot budget på 10 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse mot 
budget på totalt 452 miljoner kronor, finansnettot inkluderat.  

I den nya lagen om kommunal redovisning som gäller fr.o.m. den 1 januari 2019, ska finansiella 
instrument som innehas för att generera avkastning eller värdestegring, värderas till verkligt värde i 
redovisningen. Detta innebär att förändringar i pensionsportföljens marknadsvärde får en direkt 
påverkan på regionens resultat. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ett underskott mot budget på 366 miljoner kronor efter 
årets första nio månader. Nettokostnadsförändringen uppgår till 4,4 procent. Personalkostnader står 
för hälften av underskottet och uppgår till 188 miljoner kronor. Övriga poster med stora avvikelser är 
medicinskt material, läkemedel och utomlänsvård. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att informationen är delgiven. Nämnden ger hälso- och 
sjukvårdsdirektören i uppdrag att lämna en fördjupad analys av avvikelserna mot budget vad gäller 
kostnader för personal, medicinskt material, medicinteknik och läkemedel och att återrapportera 
detta till nämnden. 

Mer information lämnas av Per Sehlin, controllerstrateg, 090-785 70 92. 

 

  



Information om ledningsystemarbetet i Region Västerbotten 

Hälso- och sjukvårdsnämnden får två gånger per år information om hur arbetet med 
ledningssystemet går.  

Regionbildningen har lett till organisatoriska förändringar samtidigt som stora förändringsprocesser 
och initiativ pågår. Under 2019 prioriteras aktiviteter inom två områden, arbetet med en tydlig 
dokumentstyrning samt arbetet med ett ändamålsenligt och tillräckligt IT-stöd för ett 
sammanhängande ledningssystem för hela organisationen.  

Vidare framgår att regiondirektören ska ta fram en riktlinje som ska förtydliga principerna för hur 
uppgifter inom ledningssystemsområdet ska fördelas mellan förvaltningarna.  

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att informationen är delgiven. 

Mer information lämnas av Magdalen Alatalo, enhetschef, beställning-juridik-samverkan, 090-785 98 
77. 

 

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom hälso- och sjukvårdsnämndens 
ansvarsområde 

Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller 
för verksamheten. Ansvaret innebär att se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Regionfullmäktige fastställde reglemente för intern kontroll i Region Västerbotten i juni 2019. 
Reglementet reglerar styrelsernas och nämndernas ansvar för intern kontroll i organisationen, samt 
på vilket sätt uppföljning av den interna kontrollen ska ske. Regionstyrelsen ansvarar i sin tur för att 
ta fram regionövergripande riktlinjer för tillämpning av regionfullmäktiges reglemente för intern 
kontroll, som ligger till grund för de anpassade riktlinjer för intern kontroll som fastställs av 
respektive nämnd/styrelse. 

Ett förslag till anpassade riktlinjer för hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde har tagits fram, 
med utgångspunkt i reglemente för intern kontroll samt de övergripande riktlinjer för intern kontroll 
i Region Västerbotten som fastställts av regionstyrelsen. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att fastställa förslaget till anpassade riktlinjer för intern 
kontroll inom hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde. 

Mer information lämnas av Anton Lidström, handläggare, 090-785 70 76. 

 

Nationell högspecialiserad vård 

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att med hjälp av sakkunniggrupper definiera vilken vård som ska 
vara nationell högspecialiserad vård. Nu har sex olika sakkunniggruppers förslag på definition skickats 
ut på remiss till regionerna. Region Västerbotten har fått möjlighet att yttra sig över de olika 
områdena, sakkunniggruppernas förslag till definition om vad som ska ara nationell högspecialiserad 
vård, samt hur många enheter som får bedriva denna vård. Remissen syftar även till en bred 
konsekvensanalys av förslagen. 



De sakområden som ingår i remissen är  

 - Avancerad rekonstruktionskirurgi efter förlossning 

 - Fosterterapi 

 - Moyamoya (en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan och som leder till återkommande 
neurologiska symtom av olika slag) 

 - Nä̈tkirurgi vid prolaps och urininkontinens 

 - Preimplantatorisk genetisk diagnostik 

Förslag till yttranden över de olika sakområdena har tagits fram. Hälso- och sjukvårdsnämnden har 
beslutat att fastställa yttrandena enligt förslag. 

Yttrandena finns att läsa här: https://meetingsplus.vll.se/committees/halso-och-
sjukvardsnamnden/mote-2019-11-12 (se ärende 11) 

 

Organbevarande behandling för donation 

Region Västerbotten har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets slutbetänkande SOU 
2019:26, om organbevarande behandling för donation. 

Av yttrandet framgår att Region Västerbotten huvudsak ställer sig i positiv förslagen med några 
kommentarer. Region Västerbotten anser, liksom utredningen, att slutbetänkandets förslag på 
lagändringar ger en harmonisering mot den praxis som i dag råder inom hälso- och sjukvården.  
Förlaget har reviderats efter beredning i arbetsutskottet. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att, efter beredning i arbetsutskottet, avge yttrandet 
enligt förslag. 

 


