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§1

Val av protokolljusterare
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar utse ledamoten Marianne Sandström (SD) att jämte
ordföranden justera protokollet.
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§2

Fastställande av slutlig
föredragningslista
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar fastställa föredragningslistan enligt utskickad dagordning.
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§3

Fastställande av närvarorätt vid
sammanträdet
Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att sammanträdet ska vara öppet för allmänheten.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår att sammanträdet ska vara öppet för allmänheten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Glenn Berggårds förslag under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.
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§4

Meddelanden till regionstyrelsen 202102-03
Dnr 12-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lägga redovisade meddelanden till handlingarna.

Ärendet
Följande meddelanden redovisas:
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Avsändare
(S)-ledamöter i regionstyrelsen

Ämne
Initiativärende om lika ersättning för lika jobb

Marianne Sandström (SD)

Initiativärende om kostnadsfria
munskydd till patienter

Regionens revisorer

Revisionsrapport Vårdgivarens
ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete

Regionens revisorer

Revisionsrapport Granskning av
internkontroll – riskunderlag

Socialdepartementet

Remiss Fast omsorgskontakt i
hemtjänsten

Socialdepartementet

Remiss Vissa undantag från
bestämmelserna om karensavdrag

Socialdepartementet

Remiss Covid-19-lag

Infrastrukturdepartementet

Remiss Befordringskravet i
postförordningen

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesprotokoll 202012-01

Länspensionärs- och tillgänglighetsrådet

Sammanträdesprotokoll 202012-04

Matlaget i Gällivare AB

Protokoll från extra bolagsstämma 2020-11-18

Revisionen för SLA

Bedömning av delårsrapport per
augusti 2020, SLA
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Bilagor:
Initiativärende om kostnadsfria munskydd till patienter
Initiativärende om lika ersättning för lika jobb
Skrivelse och revisionsrapport Vårdgivarens ansvar för systematiskt patientsäkerhetsarbete
Skrivelse och revisionsrapport Granskning av internkontroll – riskunderlag
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2020-12-01
Länspensionärs- och tillgänglighetsrådets protokoll 2020-12-04
Matlaget i Gällivare AB:s protokoll från extra bolagsstämma 2020-11-18
Revisorernas bedömning av delårsrapport per augusti 2020, kommunalförbundet Svensk Luftambulans
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§5

Delegationsbeslut anmälda till
regionstyrelsen 2021-02-03
Dnr 1660-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna förteckning över delegationsbeslut.

Ärendet
Följande delegationsbeslut redovisas:
Regionstyrelsens ordförande
 Remissyttrande över promemoria om Covid-19-lag, dnr 1675-2020
 Omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet, dnr
65-2021
Regiondirektören
 Avskrivning av fordringar 2020-12-15
Ekonomi- och planeringsdirektören
 Fastställande av priser för analyspaket för SARS-CoV-2, Influensa A/B
och RSV, dnr 1658-2020
 Avskrivning av fordringar december 2020 nr 1




Avskrivning av fordringar december 2020 nr 2
Avskrivning av fordringar januari 2021 nr 1
Avskrivning av fordringar januari 2021 nr 2

Verksamhetschefen för upphandling
 Beslut om upphandling 2020-11-13 – 2020-12-22


Beslut om upphandling 2020-12-23 – 2021-01-28

Länschefen för länsenheten Särskilt stöd/Funktionshinder
 Beslut vid begäran om insatser enligt LSS 1 september – 31 december
2020
Bilagor:
Yttrande över promemoria om Covid-19-lag
Beslut om omplacering av personal från privat aktör verksam inom vårdvalet
Remissyttrande över promemoria om Covid-19-lag
Regiondirektörens avskrivning av fordringar 2020-12-15
Fastställande av priser för analyspaket för SARS-CoV-2, Influensa A/B och
RSV
Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar december
2020 nr 1
Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar december
2020 nr 2
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Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar januari 2021
nr 1
Ekonomi- och planeringsdirektörens avskrivning av fordringar januari 2021
nr 2
Upphandlingsbeslut 2020-11-13 – 2020-12-22
Upphandlingsbeslut 2021-12-23 – 2021-01-28
Beslut vid begäran om insatser enligt LSS, 1 september 2021 – 31 december
2021.
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§6

Återrapportering från regionstyrelsens
temasammanträde 2021-02-03
Dnr 113-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Ordföranden informerar om regionstyrelsens temasammanträde under förmiddagen den 3 februari 2021.
Som ett led i regionrevisionens årliga grundläggande granskning av regionstyrelsen har revisorerna genomfört en hearing med regionstyrelsen med
fokus på politisk styrning, kontroll och aktiva åtgärder samt måluppfyllelse
för verksamheten och ekonomin.
Regionstyrelsen fick även en genomgång av prövningen av barnens bästa i
beslutsärenden, som en följd av att barnkonventionen blivit svensk lag.
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§7

Återrapportering av regionstyrelsens
uppdrag till regiondirektören 2021-0203
Dnr 112-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar godkänna vidtagna och pågående åtgärder enligt
redovisning av regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören.

Sammanfattning
I regionstyrelsens plan framgår bland annat styrelsens uppdrag till regiondirektören. Regionstyrelsen kan också ge regiondirektören uppdrag kopplade
till regionstyrelsens behandling av olika ärenden. För att ge regionstyrelsen
aktuell och löpande information om de åtgärder som vidtagits med anledning
av olika uppdrag finns en återkommande punkt vid regionstyrelsens sammanträden, där aktuella uppdrag redovisas.

Ärendet
I Regionstyrelsens plan 2021-2023, fastställd av regionstyrelsen den 9 december 2020, har regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att tydliggöra inriktning för det internationella arbetet.
Regionstyrelsen behandlar 2021-02-03 ärendet ”Politisk hantering av internationella frågor”, där förslag på inriktning för det internationella arbetet
framgår. Internationella beredningen och regionala utvecklingsnämnden har
också yttrat sig över förslaget.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§8

Regiondirektörens rapport
Dnr 119-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Regiondirektörens rapport enligt bilaga.
Bilagor:
Regiondirektörens rapport 2021-02-03
Produktion och tillgänglighet december 2020
Ekonomiskt resultat 2020
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§9

Överföring av del av investeringsram
2020 för fastigheter till 2021
Dnr 80-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att 46 mnkr av investeringsram 2020 för fastigheter överförs till 2021.

Ärendet
På grund av pandemin har vissa planerade fastighetsinvesteringar inte aktualiserats under 2020 utan istället planeras investeringarna 2021. Av investeringsramen för fastigheter 2020 överförs därför 46 mnkr till 2021.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Investeringar i fastigheter 2021
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
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§ 10

Regionstyrelsens vidarefördelning av
fullmäktiges anslag 2021
Dnr 24-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen godkänner vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag
2021.
Reservation
Vänsterpartiets, sverigedemokraternas och socialdemokraternas ledamöter
reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Regionstyrelsen fördelar ramar för 2021 till divisioner och regiongemensamma verksamheter. Ny organisation tas i drift 1 april. För perioden januari- mars fördelas ramar till divisioner och staber i den gamla organisationen
och för perioden april-december preliminära ramar till den nya organisationen. Slutliga ramar fördelas inklusive staber och stöd i regionstyrelsen i mars.
Budgetminskningarna på 187 mnkr har gjorts som en del i omställningen.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår att Vårdval Norrbotten tillförs ytterligare medel
för fler filialer och servicepunkter med 15,1 mnkr och att kostnaden belastar
budgetmedel inom finansieringen.
Anders Öberg (S), Marianne Sandström (SD) och Johannes Sundelin (S)
stödjer Glenn Berggårds förslag.
Anders Öberg (S), Lennart Åström (S) och Johannes Sundelin (S) föreslår att
göra omprioriteringar i budget för att inte genomföra föreslagna neddragningar inom FOU, digitalisering och strategiskt folkhälsoarbete.
Glenn Berggård (V) och Marianne Sandström (SD) stödjer Anders Öbergs
förslag.
Marianne Sandström (SD) föreslår ett tillägg om att stryka anslaget om 2,0
mnkr för jämställdhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget, Glenn Berggårds och Anders
Öbergs respektive förslag vart och ett under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.
Ordföranden ställer Marianne Sandströms tillägg under proposition och finner att regionstyrelsen avslår tillägget.
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Ärendet
Regionfullmäktige har i Strategiska planen 2021-2023 (RF 25 nov 2020) gett
styrelsen ett utrymme på 8 410,9 mnkr exklusive politisk verksamhet. Ramar
för 2021 fördelas nu till divisioner och regiongemensamma verksamheter.
För perioden januari – mars fördelas ramar till divisioner och staber i den
gamla organisationen och för perioden april-december preliminära ramar till
den nya organisationen. Slutliga ramar fördelas inklusive staber och stöd i
regionstyrelsen i mars.
Regionstyrelsens verksamheter 2021 ska ha en ekonomi i balans. Alla verksamheter ska bidra för att detta ska vara möjligt.
Divisionerna redovisar för 2020 ett underskott på 27 mnkr beroende på utebliven verksamhet på grund av pandemin, covid-verksamhet och bidrag från
staten. Divisionerna har fortfarande ett underskott som ska åtgärdas under
2021. Därutöver minskas ramarna med 60,5 mnkr som en del i omställningen.
För regiongemensamma verksamheter har ramarna minskat med 127 mnkr,
varav 64 mnkr avser åtgärder identifierade 2020, en minskning av befolkningsreserven med 40 mnkr och 23 mnkr som framför allt avser hel- och
delårseffekter av omställningen i staber.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Region Norrbotten har, i den balanserade styrmodellen, ingen modell för
jämställd ekonomisk budget, däremot är regionstyrelsens styrmått i de olika
perspektiven könsuppdelade. Verksamheten ska bedrivas jämställt och vid
analys av verksamhetens resultat ska jämställdhetsperspektivet finnas med
och omotiverade skillnader redovisas och åtgärdas.
Bilagor:
Regionstyrelsens vidarefördelning av regionfullmäktiges anslag 2021
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 11

Plan för ekonomisk rapportering till
regionstyrelsen 2021
Dnr 19-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen godkänner plan för ekonomisk rapportering 2021.

Ärendet
En plan för ekonomisk rapportering till regionstyrelsen 2021 har tagits fram
enligt nedan:
2021

RD-Rapport

RS 3 februari
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Ärende till regionstyrelsen
Muntlig presentation av bokslut
2020

RS 3 mars

Ekonomirapport, Personalrapport, Produktionsrapport, per
januari

RS 30 mars

Ekonomirapport, Personalrapport, Produktionsrapport, per
februari

RS 5 maj

Ekonomirapport, Personalrapport, Produktionsrapport, per
mars

RS 10 juni

Divisionernas delårsrapporter,
per april

Regionens delårsrapport april

RS 14 september

Ekonomirapport, Personalrapport, Produktionsrapport per,
juli

Muntlig presentation av resultat
per augusti

RS 6 oktober

Divisionernas delårsrapporter
per augusti

Regionens delårsrapport augusti

RS 17 november

Ekonomirapport inkl prognosbedömning, Personalrapport,
Produktionsrapport, per oktober

RS 14 december

Ekonomirapport, Personalrapport, Produktionsrapport, per
november
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
HR-direktör
Verksamhetsdirektör
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§ 12

Utökad särskild ersättning med
anledning av Coronapandemin
Dnr 1713-2020

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar om särskild ersättning enligt förslag.
2. Kostnaden beräknas till ca 6 mnkr och belastar budgetmedel inom finansieringen.
Reservationer
Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen vill uppmärksamma och rikta ett särskilt tack till medarbetare som arbetat i, eller i nära anslutning till covidvården. Då antalet personer som arbetat nära de svårast sjuka patienterna visat sig vara fler än beräknat behöver medel för ersättning utökas.
Regionstyrelsen ställer sig positiv till förslaget.

Sammanfattning
Regionstyrelsen fattade i december 2020 beslut om särskild ersättning till
medarbetare som under pågående pandemi arbetat inom, eller i nära anslutning till covidvården.
Efter beslutet fattades har det framkommit att fler personer än beräknat har
arbetat i covidvården och därmed har rätt till ersättning enligt beslut.
Utöver det har regionen uppmärksammat att personal på akutmottagningar
samt inom ambulansvården arbetat med de svårast sjuka patienterna i en
sådan utsträckning att dessa enheter bör definieras som covid-enheter. Det
innebär att en högre ersättning än vad som tidigare beslutats ska utbetalas till
de medarbetare på dessa enheter som uppfyller uppsatta kriterier.

Ärendets behandling under sammanträdet
Linda Frohm (M) föreslår bifalla det liggande förslaget.
Marianne Sandström (SD) stödjer Linda Frohms förslag.
Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att regionstyrelsen beslutar utbetala ett engångsbelopp om 1500 kr till sina medarbetare som tack för en fantastisk insats under pandemin 2020. Engångsbeloppet ges till alla som var
anställda inom Region Norrbotten under december månad 2020. Det inkluderar även timavlönad personal som tjänstgjort under december månad 2020.
Engångsbeloppet utbetalas i samband med löneutbetalning under mars 2021.
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Kostnaden beräknas till ca 9 mnkr och belastar budgetmedel inom finansieringen.
Anders Öberg (S) och Johannes Sundelin (S) stödjer Glenn Berggårds tilllägg.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Glenn Berggårds tillägg under proposition och finner att
regionstyrelsen avslår tillägget.

Ärendet
Styrelsen beslutade vid sammanträde 18 december 2020 om en särskild ersättning med anledning av Coronapandemin.
En ersättning beslutades att utbetalas enligt nedanstående modell:


Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har arbetat minst 75 timmar under perioden mars-augusti 2020
på covid-enheter erhåller 5 000 kronor i form av ett engångsbelopp. Ersättningen utbetalades i januari 2021.
 Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har arbetat på covid-enheter minst 145 timmar under perioden
november 2020-januari 2021 erhåller 8 000 kronor i form av ett engångsbelopp. Ersättningen utbetalas i mars 2021
 Tillsvidareanställd personal samt visstidsanställd personal med månadslön som har arbetat minst 145 timmar i direkt anslutning till covidvård
under perioden mars-augusti 2020 och-eller nov 2020-jan 2021 erhåller
3 000 kronor i form av ett engångsbelopp. Ersättningen utbetalas i mars
2021.
Det har framkommit att verksamheter, som enligt tidigare beslut definierats
som verksamheter i anslutning till covid-vård, i betydande utsträckning har
arbetat i den direkta covid-vården med de svårast sjuka patienterna.
Regionen vill därför göra ett tillägg till tidigare fattat beslut genom att omfatta personal på samtliga akutmottagningar samt ambulanspersonal på samtliga orter.
Detta innebär att medarbetare på dessa verksamheter, som uppfyller uppställda kriterier, kan komma att omfattas av ersättning upp till totalt 13 000
kronor (5 000 kr + 8 000 kr) mot 3000 kronor enligt tidigare beslut.
Ekonomi
Ersättning för arbete på covid-enheter under mars-augusti 2020 är utbetalade
i januari 2021. Vid sammanställning av underlag för utbetalning har det
framkommit att betydligt fler personer än ursprungligen beräknat varit involverade i covidvården. Detta i kombination med att länets akutmottag-
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ningar och ambulansverksamhet föreslås definieras som covid-enheter leder
till en beräknad kostnadsökning på 6 mnkr.
Tidigare beslutad total kostnad för den särskilda ersättningen var 17 mnkr
och total kostnad enligt förslag är 23 mnkr.
Kostnaden tas från budgetmedel inom finansieringen.
Protokollsutdrag skickas till:

Regiondirektör
Avdelningsdirektörer
Divisionschefer Närsjukvård
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§ 13

Avyttring av aktier i Filmpool Nord AB
till Gällivare kommun
Dnr 15-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att Region Norrbotten
avyttrar 500 aktier i Filmpool Nord AB till Gällivare kommun, till ett pris av
60 kr per aktie, totalt 30 000 kr.

Yttrande till beslutsförslaget
Filmpool Nord AB har ett mål att samtliga av Norrbottens kommuner ska
vara delägare i bolaget. I och med Region Norrbottens försäljning av aktier
till Gällivare kommun kommer tolv av länets fjorton kommuner att vara
delägare. Detta är ett viktigt steg som ger en stabilitet till bolaget och goda
förutsättningar för att fortsätta arbetet för filmbranschens utveckling i Norrbotten.

Ärendet
Filmpool Nord AB ägs av Region Norrbotten och kommunerna i Arjeplog,
Boden, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala Piteå, Älvsbyn, Överkalix
samt Övertorneå.
Gällivare kommun har erbjudits att köpa 500 aktier av Region Norrbotten
och genom det teckna 1 procent av bolaget, för en köpeskilling av 30 000 kr.
Antalet aktier som säljs är samma antal som köptes när Gällivare valde att
lämna Filmpool Nord AB år 2010. Efter avyttringen äger Region Norrbotten
15 930 aktier, vilket motsvarar 31,6 procent av totala antalet aktier i Filmpool Nord AB. De ändrade ägarförhållandena påverkar inte ägarbidraget från
Regionen Norrbotten.
Även Haparanda kommun har valt att gå med i Filmpool Nord AB igen.
Haparanda kommun återköper aktier av Bodens kommun, som köpte Haparanda kommuns aktier när de lämnade bolaget år 2018.
Regionala utvecklingsnämnden har 2021-01-26 § 10 föreslagit fullmäktige
besluta att Region Norrbotten avyttrar 500 aktier i Filmpool Nord AB till
Gällivare kommun, till ett pris av 60 kr per aktie, totalt 30 000 kr.
Bilagor:
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-01-26 § 10
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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§ 14

Investeringsbeslut – Medicin- och
informationsteknik samt övriga
inventarier
Dnr 4-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1) division Länssjukvård tilldelas 8 180 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.
2) division Närsjukvård tilldelas 1 455 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.
3) division Folktandvård tilldelas 2 690 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.
4) division Länsteknik tilldelas 4 000 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.
5) division Service tilldelas 275 tkr för inköp från regionens investeringsram för 2021 enligt i ärendet redovisade investeringar.
6) inköp ska ske genom avrop från befintliga ramavtal. Investeringar
under 615 tkr hanteras enligt lagen om offentlig upphandling i de
fall ramavtal saknas.

Sammanfattning
Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik
på grund av dess kondition, funktion och support samt viss komplettering av
teknik inom befintliga verksamheter.

Ärendet
Region Norrbotten är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik
på grund av dess kondition, funktion och support samt av viss komplettering
med teknik inom befintliga verksamheter.
Utökade och reducerade driftkostnader som investeringarna medger hanteras
inom befintliga ramar.
Inköpen kommer i de flesta fall att ske genom avrop från befintliga, redan
upphandlade, ramavtal. Vissa inköp av mindre storlek kommer att hanteras
enligt lagen om offentlig upphandling i de fall ramavtal saknas.
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Allmänkirurgi och urologi
Verksamhetsområdet allmänkirurgi/urologi är en länsklinik som bedriver
verksamhet vid samtliga fem sjukhus i länet. Akut och tyngre kirurgi är koncentrerad till Sunderby sjukhus. Vid Gällivare sjukhus sker såväl akut och
planerad kirurgisk verksamhet. Vid Kiruna sjukhus, Kalix sjukhus och Piteå
sjukhus sker främst mottagnings- och skopiverksamhet.
Länskliniken allmänkirurgi och urologi är i behov av att ersätta en delmängd
av befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support.
Tabell 1 – Investeringar allmänkirurgi och urologi
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Sterilteknisk utrustning

165

2951, 2987

Totalt

165

Anestesi/operation/intensivvård
Verksamheten i länet består av två enheter lokaliserade på Sunderby sjukhus
och Gällivare sjukhus. Enheten i Sunderbyn innefattar anestesi, operation,
intensivvård, dagkirurgi och uppvakningsavdelning, sterilcentral, samt läkarsektioner i Sunderbyn och Piteå. Gällivare består av anestesi, operation, intensivvård, dagkirurgi och uppvakningsavdelning, sterilcentral och ambulanshelikopter.
Länskliniken anestesi/operation/intensivvård är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support
samt av viss komplettering med teknik inom befintlig verksamhet.
Patientövervaket för vitalparametrar så som EKG, saturation och blodtryck
på Gällivare sjukhus är i behov av att ersättas på grund av dess kondition,
funktion och support. Befintligt patientövervak är inköpt mellan 2008-2010.
Tabell 2 – Investeringar anestesi/operation/intensivvård
Investeringar (tkr)
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2849, 2879,
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Sug

25

3002

Neuromuskulära stimulatorer
Patientövervak

200

Totalt

200
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Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Utökade årliga avskrivningar

30

Reinvestering

Ärendenummer

Barnsjukvård
Barn- och ungdomssjukvård består av barn- och ungdomsmedicin, barn- och
ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri, lekterapi och sjukhusskola.
Länskliniken barnsjukvård är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig
teknik på grund av dess kondition, funktion och support samt viss komplettering inom befintlig verksamhet.
Tabell 3 – Investeringar barnsjukvård
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Sterilteknisk utrustning

330

2957, 2963, 2964

Möbler och inredning

275

3184, 3144,
3186, 3141

Neonatalsäng

50

Totalt

50

Utökade årliga avskrivningar

10

2352
605

Bild- och funktionsmedicin
Bild- och funktionsmedicin är en länsklinik som ansvarar för bilddiagnostisk
verksamhet inklusive mammografiscreening och interventionell behandling.
Utöver det finns rondverksamhet och multidisciplinära konferenser.
Länskliniken bild- och funktionsmedicin är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support
samt viss komplettering med teknik inom befintlig verksamhet.
Tabell 4 – Investeringar bild- och funktionsmedicin
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Reinvestering

Ärendenummer

Laboratoriemedicin
Laboratoriemedicin är en länsklinik som har verksamhet på samtliga sjukhus
i länet. På Sunderby sjukhus återfinns laboratorierna för transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. I övriga länet återfinns blodcentral och klinisk kemi.
Länskliniken laboratoriemedicin är i behov av att ersätta en delmängd av
befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support samt viss
komplettering inom befintlig verksamhet.
Tabell 5 – Investeringar laboratoriemedicin
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Kyl- och frysskåp för
blod och läkemedel

Analysinstrument (blododling, PCR)

800

Totalt

800

Utökade årliga avskrivningar

115

Reinvestering

Ärendenummer

840

2070, 2072,
2074, 2080,
2081, 2083,
2084, 2085,
2086, 2917,
2920, 2924,
2933, 2939
3136, 3135,
3127, 3155, 3162

840

Obstetrik och gynekologi
Länskliniken obstetrik och gynekologi är i behov av att ersätta en delmängd
av befintlig medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion
och support.
Tabell 6 – Investeringar obstetrik och gynekologi
Investeringar (tkr)
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Ortopedi
Länets ortopediverksamhet är samlad i en gemensam klinik och bedrivs vid
Sunderby, Piteå och Gällivare sjukhus. Vid ortopedkliniken i Sunderbyn
utförs framför allt akuta men även vissa planerade ortopediska operationer.
De planerade ortopediska operationerna sker framförallt vid sjukhuset i Piteå. I Gällivare bedrivs både akut och planerad ortopedisk verksamhet. Mottagningsverksamhet finns vid samtliga tre sjukhus.
Länskliniken ortopedi är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik på grund av dess kondition, funktion och support.
Tabell 7 – Investeringar ortopedi
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Diatermiutrustning

180

2829

Totalt

180

Öron/näsa/ha
Specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH) omfattar sjukdomar,
trauma, missbildningar och funktionsrubbningar hos barn och vuxna inom
öron, näsa-hals och angränsande strukturer. I specialiteten ingår utredning,
diagnostik, behandling och uppföljning av tillstånd som påverkar hörsel,
balans, lukt- och smaksinne, sväljning, röst, tal och språk samt rubbningar i
kranialnervsfunktioner. ÖNH-kliniken är en länsklinik med mottagningsverksamhet i Sunderbyn, Piteå samt Gällivare. Operationer utförs i Sunderbyn samt Piteå. Operationer sker främst i dagkirurgi. Slutenvård och jour
finns i Sunderbyn.
Länskliniken ÖNH är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig teknik
på grund av dess kondition, funktion och support.
Tabell 9 – Investeringar öron/näsa/hals
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Svetsutrustning (för
påsar)

35

3033

Totalt

35

Kiruna närsjukvårdsområde
Kiruna närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig
medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och support.
Tabell 10 – Investeringar Kiruna närsjukvårdsområde
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Reinvestering

Ärendenummer

Ultraljudsutrustning
för blåsvolym

100

1883

Sug

60

2016

Kylskåp för blod och
läkemedel

90

2066, 2079, 2932

Totalt

250

Gällivare närsjukvårdsområde
Gällivare närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och
support.
Tabell 11 – Investeringar Gällivare närsjukvårdsområde
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Ultraljudsutrustning
för blåsvolym

100

1885

Kylskåp för läkemedel

90

2052, 2065, 2929

Totalt

190

Kalix närsjukvårdsområde
Kalix närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig
medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och support.
Tabell 12 – Investeringar Kalix närsjukvårdsområde
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Kylskåp för läkemedel

60

2936

Sterilteknisk utrustning

85

2985

Totalt

145

Piteå närsjukvårdsområde
Piteå närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig
medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och support.
Tabell 13 – Investeringar Piteå närsjukvårdsområde
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Reinvestering

Ärendenummer

Kylskåp för blod och
läkemedel

150

1838, 1839, 2041,
2087, 2935

Infusionspumpar
(analgesi)

130

3373

Totalt

280

Luleå och Bodens närsjukvårdsområde
Luleå och Bodens närsjukvårdsområde är i behov av att ersätta en delmängd
av befintlig medicinteknisk utrustning och övriga inventarier på grund av
dess kondition, funktion och support.
Tabell 14 – Investeringar Luleå och Bodens närsjukvårdsområde
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Ultraljudsutrustning
för blåsvolym

100

1968

Dialysvåg

70

1941

Kylskåp för blod och
läkemedel

90

2054, 2076, 2082

Sterilteknisk utrustning

330

2958, 2959, 2979,
2986

Totalt

590

Folktandvården
Folktandvården är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och support samt
viss komplettering inom befintlig verksamhet.
Tabell 15 – Investeringar Folktandvården
Investeringar (tkr)

Reinvestering

Ärendenummer

Undersökningsmoduler
(stol, sug- och borrsystem m.m.)

720

3005, 3018

Röntgenutrustning

100

3006, 3019

Sterilteknisk utrustning

Nyinvestering

200

Lustgasmixer
Totalt
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Reinvestering

Ärendenummer

Länsteknik
Länsteknik är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig IT-infrastruktur
och medicinteknisk utrustning på grund av dess kondition, funktion och support.
Tabell 16 – Investeringar Länsteknik
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Tyst vårdmiljö (patientanrop)

2 500

3424

Switchar

1 500

3339

Totalt

4 000

Service
Service är i behov av att ersätta en delmängd av befintlig medicinteknisk
utrustning på grund av dess kondition, funktion och support
Tabell 17 – Investeringar Service
Investeringar (tkr)

Nyinvestering

Reinvestering

Ärendenummer

Defibrillatorer (allmänna
utrymmen så som receptioner m.m.)

275

2773, 2774,
3079, 3080,
3239, 3242,
3243

Totalt

275

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Protokollsutdrag skickas till:
IT-/MT-direktör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschefer
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§ 15

Ersättning för resa i samband med
vaccination mot covid-19
Dnr 41-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Bevilja ersättning för resor till och från vaccination för covid-19.
2. Rätten till ersättning träder i kraft omgående och kommer att betalas ut
retroaktivt från 1 januari 2021.
3. Beslutet gäller till och med 31 december 2021.
Reservationer
Socialdemokraternas och vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen vill verka för att möjliggöra att så många som möjligt vaccineras mot covid-19. Ekonomiska motiv ska inte vara ett hinder för vaccination och målsättningen är att nå en så hög vaccinationstäckning som möjligt för att begränsa smittspridningen. Därför införs en särskild ersättning i
samband med vaccinationer.

Sammanfattning
Region Norrbotten föreslår att det under 2021 ska utgå ersättning vid resor
till och från vaccination mot covid-19. Syftet med att bevilja ersättning för
dessa resor är för att nå det övergripande målet att maximera andelen vaccinerade personer i länet för att minimera smittspridningen och antalet dödsfall
till följd av covid-19.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S) föreslår att ersättningen för taxi för personer som saknar
alternativa färdsätt bestäms till 800 kr.
Glenn Berggård (V) stödjer Anders Öbergs förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Anders Öbergs förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utfärdade i december 2020 en
rekommendation till landets regioner gällande avgiftsfri vaccinering för covid-19. Enligt rekommendationen ska i rådande pandemi inte någon enskild
individ av ekonomiska skäl avstå från att ta del av regionernas erbjudande
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om vaccin mot covid-19. Staten står för kostnaden för själva vaccinet och
hanteringen av kostnaderna för vaccinationerna under tiden 1 januari 2021
till och med den 31 december 2021. Regionen har beslutat att ställa sig
bakom rekommendationen. Ersättning vid resor till och från vaccination mot
covid-19 hanteras inte i rekommendationen och ingen ersättning för dessa
kostnader betalas i nuläget ut till regionerna.
För att förhindra att ekonomiska aspekter ska utgöra hinder för vaccination
vill regionstyrelsen införa en särskild ersättning för resor till och från vaccination för covid-19.
Ersättning ska utgå för resa som sker från/till en persons bostadsadress
(folkbokföringsadress) till/från närmaste vaccinationsplats. Billigaste färdsätt (bil/buss) ska väljas i första hand. Taxi kan vara aktuellt endast om personen inte kan färdas på annat sätt. Resa med taxi för vaccination av covid19 beviljas inte till personer som har färdtjänst.
Egenavgift utgår. Egenavgiftens storlek är beroende av vilket färdsätt patienten nyttjar.
Egenavgifter resa till/från vaccination mot covid-19.
Buss och tåg
Privat bil
Taxi
Resekostnader understigande 80 kr
ersätts inte

Bidrag/mil

Egenavgift

Egenavgift

0 kr

15 kr

125 kr

200 kr

Högkostnadsskydd

2 400 kr

De ekonomiska konsekvenserna är svåra att beräkna, men då vaccinationer
utförs på många platser i länet beräknas relativt få resor överstiga 8 mil,
vilket är gränsen för egenavgift vid resa med egen bil.
Omvärldsbevakning
En omvärldsbevakning har genomförts och frågor om avgift vid resor för
vaccinering mot covid-19 har skickats till landets övriga regioner.
Av de tolv regioner som svarat har endast en svarat att ingen ersättning utgår. Fyra regioner har angett att personer med hemtjänst och LSS-insatser får
ersättning för resa, en att det är avgiftsfritt och en att alla över 70 år får resa
med taxi betald. Sex regioner utreder frågan men att har inte tagit ställning
ännu.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Verksamhetsdirektor
Ekonomi- och planeringsdirektör
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Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 16

Medlemsbidrag till kommunalförbundet
Svensk Luftambulans 2021
Dnr 11-2021

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att fastställa medlemsbidrag för år 2021 till kostnadstäckning från Region Norrbotten till kommunalförbundet Svenskt Luftambulans.

Ärendet
Region Norrbotten är medlem i Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans
(SLA) sedan 1 januari 2020. Kommunalförbundet SLA kommer att ansvara
för och bedriva Region Norrbottens ambulanshelikopterverksamhet från och
med 1 juni 2021. SLAs förbundsdirektion har beslutat om budget och budgetfördelning för år 2021 vid förbundsdirektionen 2020-10-26 samt beslutat
om verksamhetsplan och medlemsbidrag för 2021 vid förbundsdirektionen
2020-12-02. För giltighet kräver beslutet om medlemsbidrag godkännande
från respektive medlems regionfullmäktige.
Kommunalförbundets kostnader för att bedriva Region Norrbottens ambulanshelikopterverksamhet budgeteras till 37540 tkr år 2021 varav uppstartkostnader utgör 11496 tkr. Uppstartkostnader utgör engångskostnader under
2021 till följd av övertagande och uppstart av verksamhet. SLAs förbundsdirektion har fastställt Region Norrbottens medlemsbidrag år 2021 till 37540
tkr.
I budgeten i strategiska planen 2021-2023 har regionfullmäktige avsatt budgetmedel för ändamålet.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Protokoll 2020-10-26 förbundsdirektion Svenskt Luftambulans med tillhörande budget 2021
Protokoll 2020-12-02 förbundsdirektion Svenskt Luftambulans
Verksamhetsplan och budget 2021
Protokollsutdrag skickas till:
Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 17

Resultatrapport Modellregioner 2020
Dnr 1670-2020

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att lägga resultatrapporten till handlingarna.
2. Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma
med en utvärdering av arbetet med jämställda beslut.
Reservationer
Vänsterpartiets och socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten har genom tydliga skrivningar i regionfullmäktiges strategiska plan betonat vikten av ett fortsatt arbete med att jämställdhetsintegrera organisationen. Jämställdhetsintegrering är en strategi för förändring
som är central för oss som organisation och därför viktig. Det är ett hela
tiden pågående utvecklingsarbete där det är viktigt att utvärdera och dra lärdom av arbete som genomförts för att ytterligare kunna genomföra förbättringar. Med anledning av detta bör en utvärdering när det gäller införandet
av ”jämställda beslut” genomföras. En långsiktig målsättning är att få till ett
välfungerande arbete där jämställdhetsperspektiv ses som en självklar del av
organisationens styrning, ledning- och utvecklingsarbete.

Sammanfattning
Region Norrbotten har under åren 2018-2020 deltagit i Sveriges Kommuner
och Regioners (SKR) Modellregioner - utvecklingsarbete för jämställd välfärd 2020. I detta ärende behandlas den andra resultatrapporten från Region
Norrbottens deltagande som Modellregion.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår ett tillägg om att en ärlig jämställdhetsredovisning sker till regionfullmäktige och att jämställdhetsredovisningen debatteras
som en särskild punkt på regionfullmäktiges dagordning.
Anders Öberg (S) stödjer Glenn Berggårds tillägg.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Glenn Berggårds tillägg under proposition och finner att
regionstyrelsen avslår tillägget.
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Ärendet
Bakgrund Modellregionarbetet
Modellregionarbetet är en pilotsatsning som bygger på erfarenheter av Program för hållbar jämställdhet (2008 -2013) och projektet Modellkommuner
(2015-2018). Modellen bygger på beprövade framgångsfaktorer för hållbart
förbättringsarbete, bland annat att personer från olika organisatoriska nivåer
som har mandat att fatta beslut om och sätta i gång ett förbättringsarbete
behöver delta. Ansvariga politiker, höga chefer och nyckelpersoner har därför deltagit under arbetets gång.
Konceptet handlar om ömsesidigt lärande genom benchmarking med andra
regioner och följer en strukturerad process för erfarenhetsutbyte. Konceptet
bygger vidare på att jämställdhet är en kvalitetsfaktor och arbetssättet är
hämtat från det systematiska kvalitetsarbetet. Arbetet går ut på att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och arbetsprocesser för att
kunna säkerställa likvärdig och god verksamhet till olika grupper av kvinnor,
män, flickor och pojkar.
Vad har deltagandet resulterat i?
Under de två år som Region Norrbotten deltagit som Modellregion har en
hel del förbättringar uppnåtts. En har varit att regionstyrelsen den 8 maj 2019
(§ 132, dnr 1206-2019) beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att inför
2020 ta fram en plan för hur ärendeberedningsprocessen skulle utvecklas så
att jämställda beslut kan fattas. De första ärendena enligt detta upplägg beslutades av styrelsen i början av 2020.
Arbetet har vidare bestått av att jämställdhetsperspektivet synliggjorts i regionens styrkedja och stödstrukturer men också att fler har tagit ansvar för
jämställdhetsfrågorna vilket har gjort att jämställdhet har utvecklats från att
ligga på en enda persons bord till att beröra en större del av organisationen.
Ett mer systematiskt arbete med jämställdhetsintegrering har också skapat
möjligheter till mer hållbara resultat.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms ha en positiv påverkan på jämställdheten och stärker kvaliteten på det interna arbetet med jämställdhetsintegrering. Resultatrapporten
innehåller viktiga erfarenheter som regionen kan ta vara på i det fortsatta
arbetet med jämställdhetsintegrering. Att följa upp och utvärdera jämställda
beslut kommer också att stärka kvaliteten i arbetet.
Det tvååriga utvecklingsarbetet som skett har fört regionens jämställdhetsarbete framåt, särskilt avseende att stärka upp ett mer systematiskt och långsiktigt jämställdhetsarbete. Genom uppdragets fokus på styrning och ledning
har det blivit ett bättre helhetsgrepp kring frågorna. Genom detta blir frågorna mer tydliga och prioriterade och kan därigenom bidra till att mer jämställda villkor för kvinnor respektive män möjliggörs, vilket i sin tur leder till
att Region Norrbotten som aktör blir en mer jämställd organisation. Detta
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kommer att främja och stärka kvinnor och mäns förutsättningar och möjligheter.
Bilagor:
Modellregioner - utvecklingsarbete för jämställd välfärd 2020
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Avdelningsdirektörer
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§ 18

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel
till personer med funktionsnedsättning
2021
Dnr 1471-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att anta Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel
till personer med funktionsnedsättning 2021.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionen har i samverkan med berörda aktörer gjort en årlig översyn av
riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Förslaget till riktlinjer för 2021 innehåller ett antal förtydliganden
samt förändringar av förskrivningsrätt.
Regionstyrelsen ställer sig positiv till föreslagna förändringar.

Sammanfattning
De föreslagna förändringarna i riktlinjerna för förskrivning syftar till att få
ett tydligare ansvarsförhållande mellan Region Norrbotten och länets kommuner, avgränsa hälso- och sjukvårdens ansvar mot patientens egenansvar,
säkerställa att regelverket i konkurrenslagstiftningen följs samt att undvika
ökade kostnader.
Föreslagna förändringar som är gemensamma för Region Norrbotten och
länets kommuner handlar om förskrivning av tyngdtäcken, smärtlindringsapparatur (TENS), lyftanordningar, medicinpåminnare, kommunikationsutrustning och vissa produkter för bostadsanpassning.
De förslag till förändringar som enbart berör Region Norrbotten handlar om
epilepsilarm, inhalatorer, formgjutna sitsar, anpassade cyklar, bärselar,
brandvarnare, hörapparater och kommunikationsförstärkare.
Sammantaget beräknas förslagen till förändringar vara kostnadsneutrala.

Ärendet
Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel för funktionshindrade beskriver
vilka hjälpmedel den enskilde kan få låna samt vilka professioner och specialiteter som får förskriva hjälpmedlen. Enligt den gällande hjälpmedelspolicyn, som är antagen av Region Norrbotten och länets kommuner, ska en
årlig översyn göras av de gemensamma riktlinjerna. Översynen görs av representanter från Region Norrbotten och Norrbottens kommuner i samråd
med Länshjälpmedelsgruppen. I samband med översynen har samverkan
genomförts med intresseorganisationer för pensionärer samt personer med
funktionsnedsättning.
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Förslaget till riktlinjer för 2021 innehåller förtydliganden i texten samt vissa
ändringar av förskrivningsrätt. Förtydliganden är viktiga för att riktlinjerna
ska utgöra ett så bra stöd som möjligt vid individuella behovsbedömningar.
Tydliga riktlinjer bidrar också till att säkerställa att de produkter som upphandlas är ändamålsenliga. Ändringar i förskrivningsrätt görs bland annat för
att öka patientsäkerheten och att bidra till rimliga kostnader.
Tyngdtäcken kommer inte lägre att förskrivas som hjälpmedel utan räknas
som egenvårdsprodukt. Anledningen till förändringen är att Medicintekniska
produktrådet (MTP-rådet) har gått ut med en rekommendation till regionerna
om att inte längre subventionera tyngdtäcken då det saknas vetenskapliga
studier som tydligt visar att tyngdtäcken medför patientnytta.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilaga:
Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning 2021
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Service
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 19

Regler för partistöd 2021
Dnr 1704-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige fastställa regler för partistöd
2021.

Sammanfattning
I kommunallagen 4 kap 32 § anges att fullmäktige ska besluta om att utbetala partistöd minst en gång per år. Gällande regler, fastställda av regionfullmäktige 19-20 november 2019, har uppdaterats med uppräkning av partistödet enligt förändringar i konsumentprisindex.
Bilagor:
Regler för partistöd 2021
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
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§ 20

Regional överenskommelse om
samverkan mellan Region Norrbotten,
Länsstyrelsen Norrbotten och
civilsamhället
Dnr 1678-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att anta den regionala överenskommelsen mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället
på regional nivå.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsnämndens plan 20212023, den strategiska planen samt den regionala utvecklingsstrategin. Dessa
lyfter fram vikten av ett starkt civilsamhälle samt behov av att formaliserad
samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället behöver utvecklas för
att möta samhällsutmaningarna i Norrbotten.

Sammanfattning
Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och Samforma samt idéburna
organisationer på regional nivå har gemensamt under 2019-2020 arbetat
fram en överenskommelse med generella principer för samverkan. Överenskommelsen ligger i linje med regionens styrande dokument, den regionala
utvecklingsstrategin och agenda 2030. Överenskommelsen ska bidra till att
skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan och förtydliga förhållningssättet mellan parterna. En gemensam vision, syfte och mål har tagits
fram och syftet är att parterna, utifrån sina unika roller, kunskaper och erfarenheter, tillsammans ska möta länets samhällsutmaningar och verka för ett
livskraftigt Norrbotten. Även en handlingsplan för att realisera överenskommelsens intentioner har tagits fram under tidsperioden.
Regionala utvecklingsnämnden har 2021-01-26 § 11 föreslagit fullmäktige
att anta den regionala överenskommelsen mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå.

Ärendets behandling under sammanträdet
Anders Öberg (S) föreslår bifalla det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.
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Ärendet
Bakgrund
Under 2017 genomfördes en kartläggning av civila samhället i Norrbotten
och här konstaterades att civilsamhället är en viktig part i det regionala utvecklingsarbetet. Samtliga sektorers gemensamma krafter behövs för att
utveckla ett öppet, inkluderande, demokratiskt och attraktivt Norrbotten med
goda livsmiljöer.
I flertalet styr- och strategidokument inom Region Norrbotten lyfts betydelsen av ett levande civilsamhälle som en viktig del i ett livskraftigt län. I den
regionala utvecklingsnämndens strategi 2019-2021 är en av framgångsfaktorerna att hitta former för hur samverkan med civilsamhället kan organiseras. I den regionala utvecklingsnämndens plan för 2021-2023 lyfts att en av
framgångsfaktorn i arbetet är att den regionala överenskommelsen signeras
av Region Norrbotten. I den regionala utvecklingsstrategin lyfts vikten av
samhandling med det civila samhället. Regionstyrelsens plan, 2021-2023,
belyser även vikten av alla människors deltagande i samhällets utveckling
och att ett formaliserat samskapande med civilsamhällets implementeras i
verksamheterna. Överenskommelsen har en koppling till den regionala utvecklingsstrategin och agenda 2030.
Regionala utvecklingsnämnden beslutade 2019 (RUN 2019-03-19, §47) att
medfinansiera projektet SÖK som står för samverkan och överenskommelse
mellan offentlig sektor och civila samhället i Norrbotten. Satsningen ska
resultera i en överenskommelse för samverkan på regional nivå mellan parterna Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten, Samforma samt regionala idéburna organisationer.
Parterna i projektet, som nämns ovan, samt enstaka kommuner har deltagit i
flertalet dialoger under processens gång. Även kunskapshöjande insatser och
omvärldsbevakning har genomförts. Inom SÖK projektet har en kartläggning
genomförts med fokus på att belysa pågående samverkan, utmaningar och
möjligheter i samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället samt
vilka kunskapshöjande behov som finns bland parterna.
Syfte
Syftet med överenskommelsen är att skapa former för en mer formaliserad
samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället på regional nivå i Norrbotten.
Den regionala överenskommelsen bygger på en nationell överenskommelse
som 2008 togs fram av regeringen, Sveriges kommuner och Regioner samt
idéburna organisationer inom det sociala området. Målsättningen med den
regionala överenskommelsen är att parterna, utifrån sina unika roller, kunskaper och erfarenheter, tillsammans ska möta länets samhällsutmaningar
och verka för ett livskraftigt Norrbotten. Överenskommelsen ska bidra till att
skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan och ska förtydliga förhållningssättet till varandra.
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Den överenskommelse som är framtagen mellan parterna bygger på sju principer som ska fungera som en gemensam värdegrund för samverkan. En
gemensam vision, syfte och gemensamma målsättningar har tagits fram.
Målen med överenskommelsen är:




Skapa en jämbördig dialog och gemensam viljeyttring för en stärkt samverkan mellan parterna
Stärka civilsamhället som sektor och de unika roller de idéburna organisationerna har i samhället
Förbättra och öka samarbetet genom att utveckla arbetssätt och stärka
samspelet med lokalsamhället och omvärld

Handlingsplan
Under 2021 ska en handlingsplan tas fram mellan partnerna för att synliggöra hur överenskommelsens intentioner kan realiseras. En kartläggningsrapport bidrar med information om nuläget vad gäller samverkan mellan
partnerna och är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med överenskommelsen.
Uppföljning
Överenskommelsen ska följas upp årligen och rapporteras till relevanta politiska forum.
Löptid
Överenskommelsen gäller från det att parterna undertecknar den.
Beslutsunderlag
Regional överenskommelse om samverkan mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och civilsamhället
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Utvecklingsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 21

Politisk hantering av internationella
frågor
Dnr 1752-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. den politiska hanteringen av internationella frågor är fortsatt viktig och
ska ges utrymme att diskuteras
2. Förslag till politisk hantering av internationella frågor godkänns.
3. Internationella beredningen avvecklas.
4. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till nytt reglemente för
regionstyrelsen.
5. Avvecklingen av internationella beredningen och den förändring i arbetssätt som sker som konsekvens av beslutet ska utvärderas i samband
med start av ny mandatperiod.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbottens styrdokument anger hur viktigt det är att säkerställa att
beslut som fattas på nationell och EU nivå är gynnsamma för Norrbotten.
För att uppnå det krävs en tydligare koppling mellan de internationella uppdragen och prioriteringarna i regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens styrdokument.

Sammanfattning
Region Norrbotten har sedan länge ett internationellt engagemang för att
skapa förutsättningar för länets utveckling. En översyn av hanteringen av
internationella frågor har genomfört och föreslaget är att internationella beredningen avvecklas. Förutsättningarna att diskutera och driva internationella frågor har förändrats i och med den nya politiska organisationen som
togs i drift 2019. Nuvarande hantering ger inte ledamöterna i styrelsen och
nämnden förutsättningar att få en helhetsbild av frågorna då det internationella perspektivet hanteras i den internationella beredningen. Förslaget ger en
mer sammanhållen process då en fråga hanteras i ett forum oavsett om den
har ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Nuvarande hantering är dessutom resurskrävande.
Regionala utvecklingsnämnden har 2021-01-26 § 8 föreslagit regionstyrelsen
besluta att godkänna förslag till politisk hantering av internationella frågor,
att internationella beredningen avvecklas och att regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till nytt reglemente för regionstyrelsen.
Internationella beredningen har 2021-01-21 § 3 föreslagit regionstyrelsen
besluta att den politiska hanteringen av internationella frågor fortsatt är viktig och ska ges utrymme att diskuteras, att beredning av ärenden och återrap-
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portering av uppdrag med internationell karaktär fördelas mellan regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden utifrån sakfrågans tillhörighet, att
internationella beredning avvecklas samt att regiondirektören får i uppdrag
att ta fram förslag till reglemente för regionstyrelsen.

Ärendets behandling under sammanträdet
Ordföranden föreslår regionstyrelsen besluta att den politiska hanteringen av
internationella frågor är fortsatt viktig och ska ges utrymme att diskuteras,
att godkänna förslag till politisk hantering av internationella frågor, att internationella beredningen avvecklas och att regiondirektören får i uppdrag att ta
fram förslag till nytt reglemente för regionstyrelsen.
Johannes Sundelin (S) föreslår bifalla ordförandens förslag.
Johannes Sundelin föreslår ett tillägg om att avvecklingen av internationella
beredningen och den förändring i arbetssätt som sker som konsekvens av
beslutet utvärderas i samband med start av ny mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Johannes Sundelins tillägg under proposition och finner
att regionstyrelsen bifaller förslaget.

Ärendet
Bakgrund
Region Norrbotten har sedan länge ett engagemang i internationella nätverk
och organisationer i syfte att skapa förutsättningar för länets utveckling och
organisationens uppdrag. För att åstadkomma ett sammanhållet system för
styrning och ledning av internationella frågor genomfördes 2014 en utredning som resulterade i styrande dokument för internationellt arbete och i
inrättandet av internationella beredningen. Uppdraget om internationella
beredningen skrev in i styrelsens reglemente.
Sedan 2017 har Region Norrbotten det regionala utvecklingsansvaret. Den
politiska organisationen har förändrats till följd av det. Ett regionutvecklingsutskott inrättades under styrelsen 2017. I samband med den nya mandatperioden 2019 avvecklades utskottet och en regional utvecklingsnämnd infördes. Regionala utvecklingsnämnden svarar för regionens arbete med regional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur och regionstyrelsen för
hälso- och sjukvården (inkl. tandvården).
Den internationella beredningen
En utredning av den politiska hanteringen av internationella frågor har genomförts för att belysa hur den nya politiska organisationen påverkar hanteringen av de internationella frågorna. Utredningen visar att styrelsens och
nämndens uppdrag innebär att alla ledamöter behöver kunskap om sina ansvarsområden oavsett på vilken nivå frågan behandlas (lokalt, regionalt,
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nationellt och internationellt). Idag är det endast ledamöter med internationella uppdrag som ingår i internationella beredningen. Övriga ledamöter
kommer i kontakt med frågorna då beredningens protokoll delges nämnden
respektive styrelsen. Utredningens bedömning är att det inte ger ett sammanhållet system för hanteringen av de internationella frågorna. Den visar även
på en resurskrävande beredningsprocess politiskt och tjänstepersonsmässigt.
Internationella beredningen har:





diskuterat och beslutat om strategiska inriktningar och ställningstaganden i internationella frågor
prioriterat vilka internationella frågor som ska drivas samt regionens
ambitionsnivå, särskilt inför nya eller förändrade politiska uppdrag
beslut om nätverk och påverkansorganisationer regionen ska medverka i
utifrån prioriterade frågor
återföringspunkt för förtroendevalda med internationella uppdrag

Återrapportering från internationella uppdrag sker enligt fastställd mall och
består av redovisning av sakområden som behandlades av/forumet/mötet,
ställningstaganden från regionens representanter, regionens fortsatta arbete i
forumet samt regionens arbete med forumens frågor på hemmaplan.
De tidigare styrdokumenten som rörde regionens internationella arbete ersattes av påverkanspolicyn som fullmäktige antog 2018 (RF 2018-10-09, §181).
Det innebar att man valde att se det internationella arbetet som en del i det
ordinarie påverkansarbetet. Prioriterade frågor anges numera i den strategiska planen, regionstyrelsens plan och regionala utvecklingsnämndens plan.
Påverkansfrågorna i styrelsens och nämndens plan bör vara vägledande i
vilka politiska uppdrag Region Norrbotten åtar sig.
Fortsatt hantering av internationella frågor
Förslaget är att internationella beredningen avvecklas. Förutsättningarna att
diskutera och driva internationella frågor har förändrats i och med den nya
politiska organisationen som togs i drift 2019. Hantering av ärenden genom
tre beslutsforum har även visat sig vara resurskrävande.
Förslaget innebär att internationella frågor framöver bereds, diskuteras och
beslutas i det beslutsfora där sakfrågorna hör hemma. Det innebär att det inte
finns ett särskilt beslutsforum för frågor av internationell karaktär utan istället hanteras en fråga sammanhållet oavsett om den har ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. På så sätt ökas ledamöternas kunskap om
internationella frågor/perspektiv. Det bidrar även till att påverkansfrågorna
på nationell och internationell nivå hålls samman.
Ansvaret att bereda internationella frågor inför beslut i regionstyrelsen och
regionala utvecklingsnämnden bör kunna hanteras i vanlig beredningsgång
till respektive beslutsfora. I de fall samordning krävs mellan styrelsen och
nämnden tillfaller det på ordförandenas ansvar.
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Idag regleras internationella beredningens uppdrag i regionstyrelsens reglemente. Bedömningen är att reglementet för regionala utvecklingsnämnden
inte behöver justeras utan att uppdragen att besluta om strategisk inriktning,
ställningstagande, prioriteringar och ambitionsnivåer, nätverk samt vara
återföringspunkt för förtroendevalda med internationella uppdrag inryms i
nuvarande reglemente. Regionstyrelsens reglemente behöver uppdateras.
Social hållbarhet

Förslaget har ingen påverkan på social hållbarhet.
Miljömässig hållbarhet

Förslaget har viss positiv påverkan på miljömässig hållbarhet då färre möten
innebär färre resor för beredningens ledamöter.
Ekonomisk hållbarhet

Förslaget har en positiv effekt på den ekonomiska hållbarheten då beredningsprocessen effektiveras vilket innebär ett resursnyttjande.
Beslutsunderlag:
Utredning politisk hantering av internationella frågor
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2021-01-26 § 8
Internationella beredningens protokoll 2021-01-21 § 3
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
Utvecklingsdirektör
Verksamhetsdirektör
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§ 22

Remiss – Vårdkedjan för barn som
behöver neonatalvård och deras
familjer
Dnr 1498-2020

Regionstyrelsens beslut
Region Norrbotten lämnar yttrande enligt förslaget.

Sammanfattning
Socialstyrelsen föreslår nya nationella rekommendationer gällande kunskapsstöd för neonatalvården samt förslag på ett stöd som handledning riktat
till vårdpersonal, framför allt inom områdena kommunikation och informationsöverföring. Förslagen syftar till att underlätta en sammanhållen och
trygg vårdkedja före, under och efter neonatalvården.
Region Norrbotten ställer sig bakom förslagen i dess nuvarande form.

Ärendet
Socialstyrelsen har tagit fram en remissversion av ett kunskapsstöd som dels
innehåller nationella rekommendationer för neonatalvården och dels ett förslag på ett stöd som handledning riktat till vårdpersonalen. Detta innebär att
det är en vidareutveckling av formerna för kunskapsstöd som riktar sig till
såväl beslutsfattare som vårdpersonal.
Kunskapsunderlagen innehåller stöd för kommunikation mellan olika vårdverksamheter samt mellan vården och föräldrar till barn med behov av neonatalvård. Stöd för informationsöverföring i de olika leden inom neonatalvården, till exempel mellan mödravård, förlossning och barnhälsovård, ingår
också.
Samtidigt är innehållet mycket avgränsat och styrs av verksamheternas behov av vägledning. Föreslagna förändringar stärker möjligheterna för föräldrar att vara delaktiga när deras barn är i behov av neonatalvård, samt ger
stärkt psykosocialt stöd för föräldrar.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Remiss Vårdkedjan för barn som behöver neonatalvård och deras familjer
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Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 23

Remiss Befordringskravet i
postförordningen
Dnr 1650-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslag med tillägg om att
regionstyrelsen ser farhågor att Norrbotten som län särskilt kan komma att
drabbas då länets befolkning utgör 2,5 procent av landets befolkning och
förslaget innebär att 3 procent av befolkningen kan få vänta mer än fyra dagar.

Yttrande till beslutsförslaget
Digitalisering blir allt vanligare och digitaliseringsmognaden ökar. Trots det
är det viktigt att upprätthålla en viktig samhällsservice som post i hela landet.

Ärendet
Infrastukturdepartementet kom den 1 december med en promemoria med
förslag på hur befordringskravet för postförsändelser bör förändras för att det
ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.
Promemorian remitteras mot bakgrund av det behov av åtgärder som följer
av utvecklingen på postmarknaden med ökad digitalisering och Postnords
prognoser om framtiden (I2019/02461). Infrastrukturdepartementet vill ha
synpunkter på remissens förslag att befordringstiden ska ändras på så sätt att
minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran
ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har lämnats
in. Minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra påföljande arbetsdagar.
Region Norrbotten anser att statliga myndigheter, kommuner och regioner,
genom sin myndighetsutövning och verksamhet, har ett stort ansvar för att
ha korta kontaktvägar även med de invånare som saknar möjlighet att använda digitala lösningar.
Regionala utvecklingsnämnden har 2021-01-26 § 13 föreslagit regionstyrelsen lämna yttrande enligt förslag.

Ärendets behandling under sammanträdet
Nils-Olov Lindfors (C) föreslår ett tillägg till yttrandet om att regionstyrelsen ser farhågor att Norrbotten som län särskilt kan komma att drabbas då
länets befolkning utgör 2,5 procent av landets befolkning och förslaget innebär att 3 procent av befolkningen kan få vänta mer än fyra dagar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer regionala utvecklingsnämndens förslag under proposition och finner att regionstyrelsen bifaller förslaget.
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Ordföranden ställer Nils-Olov Lindfors tillägg under proposition och finner
att regionstyrelsen bifaller tillägget.
Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör
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§ 24

Remiss Förslag till reviderad
förbundsordning för
kommunalförbundet Svensk
Luftambulans
Dnr 1759-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att lämna synpunkter enligt yttrandet.

Ärendet
Direktionen i Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans beslutade i januari
2020 om en översyn av förbundsordning och ekonomimodell. Arbetet har
utförts av förbundsdirektören tillsammans med representanter från olika
medlemsregioner. Förbundsdirektionen har skickat ett förslag till ny förbundsordning på remiss till medlemmarna. Svar på remiss ska lämnas till
Svenskt Luftambulans senast 2021-02-12. Beslut om ny förbundsordning tas
av förbundsdirektionen i mars 2021.
En anpassning av ny ekonomimodell kommer att ske efter att en ny förbundsordning är beslutad och med målet att ekonomimodellen kan införas
2022-01-01.
Region Norrbotten håller inte med om de föreslagna justeringarna av förbundets ändamål och uppgift. Region Norrbotten anser att ändamålet och
uppgiften är att ansvara för och bedriva ambulanshelikopterverksamhet.
Tydligt uppdrag med stabil förutsägbar ekonomi är förutsättningar för att
Region Norrbotten ska vara medlem. Regionen lämnar synpunkter enligt
bifogat yttrande.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Yttrande över förslag till reviderad förbundsordning
Remissutgåva Förbundsordning Svenskt Luftambulans 2020-12-02
Protokoll Förbundsdirektion Svenskt Luftambulans 2020-12-02
Förbundsordning 2020-01-01 (aktuell förbundsordning)
Protokollsutdrag skickas till:
Kommunalförbundet Svenskt Luftambulans
Verksamhetsdirektör
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Länssjukvård
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§ 25

Revisionsrapport Styrning av
primärvårdens arbete med psykisk
ohälsa
Dnr 1318-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
1. Ge regiondirektören i uppdrag att kalla regionstyrelsens ledamöter till en
hearing där fokus läggs på den psykiska ohälsan samt vidtagna åtgärder
för att förbättra styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med psykisk ohälsa inom primärvården. Frågan om hur den nya organisationen
påverkar primärvårdens arbete med psykisk ohälsa ska också diskuteras.
2. Ge regiondirektören i uppdrag att återkoppla om vidtagna åtgärder för att
förbättra styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med psykisk
ohälsa inom primärvården.
3. Lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen konstaterar att det finns behov av förbättrad styrning, kontroll och uppföljning inom primärvårdens arbete med psykisk ohälsa och
kommer att beakta revisionens rekommendationer i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Sammanfattning
Regionstyrelsen har tagit del av revisionens granskning av hur primärvården
styr sitt arbete med psykisk ohälsa. Den samlade bedömningen är att regionstyrelsens styrning inte är helt ändamålsenlig och att det finns behov av att
utveckla och åtgärda konstaterade brister. Revisionen vill uppmärksamma
regionen på att otydlighet i mål- och uppföljning leder till svårigheter att
bedöma om verksamheten bedrivs på ett ekonomisk tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Regiondirektören redogör för pågående och planerade åtgärder för att säkerställa en positiv utveckling inom området.

Ärendets behandling under sammanträdet
Elisabeth Lindberg (S) föreslår ett tillägg om att ge regiondirektören i uppdrag att kalla regionstyrelsens ledamöter till en hearing där fokus läggs på
den psykiska ohälsan samt vidtagna åtgärder för att förbättra styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med psykisk ohälsa inom primärvården. Frågan om hur den nya organisationen påverkar primärvårdens arbete med psykisk ohälsa ska också diskuteras.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget under proposition och finner att
regionstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer Elisabeth Lindbergs tillägg under proposition och finner
att regionstyrelsen bifaller tillägget.

Ärendet
Revisorerna har granskat styrning, kontroll och uppföljning av arbetet med
psykisk ohälsa i primärvården.
Revisorerna har utifrån sina iakttagelser lämnat följande rekommendationer:






Att regionstyrelsen tydliggör primärvårdens uppdrag
Att regionstyrelsen säkerställer att tydliga mål finns
Att regionstyrelsen säkerställer att de planer, program, strategier och
riktlinjer som styr är kända och tillämpade
Att regionstyrelsen säkerställer att tillräckliga resurser avsätts
Att regionstyrelsen säkerställer att primärvårdens uppföljningsarbete
gällande psykisk hälsa utvecklas för att ge en tillräcklig bild av resultatet inom området

Regiondirektörens kommentarer
Regiondirektören har tagit del av revisionens granskning av hur primärvården styr sitt arbete med psykisk ohälsa och kommer att beakta revisionens
rekommendationer i det fortsatta utvecklingsarbetet. Åtgärder och resultat
kommer att återkopplas till regionstyrelsen.
De brister i regionstyrelsens styrning och kontroll av arbetet med psykisk
hälsa som framkommer i revisionsrapporten är delvis redan kända inom
regionen. Förbättringsarbete pågår eller är planerat kring flera berörda områden. Detta arbete ryms exempelvis inom det omfattande omställningsarbete
som pågår, i arbetet mot en god och nära vård och i riktade insatser inom
området psykisk hälsa. En del av detta arbete framkommer inte i revisionsrapporten och en del var inte känt när revisionsrapporten skrevs.
Säkerställande av tydliga mål sker på flera nivåer. I regionens strategiska
plan 2020-2022 anger regionfullmäktige den strategiska inriktningen, de
strategiska målen med beskrivningar samt ger särskilda uppdrag.
Regionfullmäktige har fördelat uppdragen och målen på ansvarig nämnd.
Den strategiska inriktningen preciseras per nämnd i Finansplan 2020-2022.
Regiondirektören har i uppdrag att genomföra inriktningen och återkomma
med förslag på bland annat ny lednings- och stabsorganisation, uppdaterade
riktlinjer för ledning och styrning samt att förtydliga primärvårdens uppdrag
och effektivisera dess organisation.
För att tydliggöra primärvårdens uppdrag har ett underlag för ett standardiserat uppdrag för primärvården (med möjlighet till lokala anpassningar för
hälsocentralerna) tagits fram. Detta arbete är i uppstartsfas och syftar till att
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säkra att en samlad och jämlik vård kan erbjudas till patienter, oavsett vart i
länet de bor. Utifrån uppdragen prioriterar regionen frågor som har bärighet
mot psykisk ohälsa och en mer övergripande styrning och uppföljning vad
gäller primärvårdens engagemang i psykisk ohälsa.
Den pågående pandemin har i viss mån fördröjt arbetet med att genomföra
planerade åtgärder som identifierats för att förbättra den psykiska hälsan i
Norrbotten. Pandemin har dock påskyndat införandet av digitala arbetssätt
och behandlingsmodeller, vilka fortsatt behöver tillvaratas och utvecklas.
Inom området tidiga och tillgängliga insatser sker satsningar mot alla åldersgrupper inom primärvården, barn- och ungdomshälsan, vuxenpsykiatrin och
barn- och ungdomspsykiatrin. Fortsatt utveckling av beroendevården och
implementering av psykosociala team pågår.
Sedan barnkonventionen blev lag den 1 juni 2020 ska barnrättsperspektivet
på både kort och lång sikt beaktas i beslutsprocesser och vid verksamhetsplanering. Alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa används som vägledning i alla frågor som rör barn.
Samarbetsformer och ansvarsfördelning

Handläggningsöverenskommelsen (HÖK) är en överenskommelse inom
Region Norrbotten samt mellan en eller flera enheter hos andra aktörer som
kommun, skola och polis. I handläggningsöverenskommelsen beskrivs övergripande ansvarsfördelning inom ett definierat medicinskt område, exempelvis psykisk ohälsa hos barn och unga. Vid delat ansvar definierar överenskommelsen även ansvarsfördelning för respektive enhet/klinik/division/myndighet.
Det finns behov av översyn av ansvarsfördelning och samarbetsformer mellan primärvård och specialistspsykiatri. Arbetet kommer att initieras när nya
driftsorganisationen går i drift från 1 april.
Utifrån en länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk hälsa i Norrbotten fokuseras arbetet på att i ett långsiktigt perspektiv minska självmorden i länet. Bedömningen är att Norrbotten behöver intensifiera arbetet och
att det ska ske tillsammans med kommunerna, relevanta aktörer i civilsamhället och blåljusmyndigheterna.
Andra exempel på lokala arbeten i länet är samordning av resurser, tidiga
insatser i samverkan för unga, upprättande av lokala överenskommelser mellan socialtjänst och psykiatri samt att inrätta familjecentraler i några kommuner.
Digitala lösningar

1177.se utgör grunden för de flesta digitala möten och behandlingar som
regionen erbjuder. Där går det att söka information, ringa och fråga om stöd
och vid behov lotsas vidare till rätt vårdnivå och/eller digitala tjänster.
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Exempel på digitala lösningar:








Digitalen psykisk ohälsa – Chattfunktion för alla åldrar. Vid behov fördjupad psykiatrisk bedömning och/eller direktremiss till rätt vårdnivå.
UMO – Digital ungdomsmottagning i Piteå som även nås via Blå Appen.
Att hantera oro vid Covid – 19. Självhjälpsprogram som nås via 1177,
Stöd och behandlingsplattformen.
IKBT: Sömn, Smärta och Ångest iKBT. Nytt är att ett iKBT-program
mot depression och ångest kommer att vara tillgängligt från januari 2021
via stöd och behandlingsplattformen (preliminärt datum).
Att hantera oro vid Covid – 19. Självhjälpsprogram som nås via 1177,
Stöd och behandlingsplattformen.
Läkarbesök via video – patienten kommer till vårdinrättning på hemorten. Läkare från specialistpsykiatrin arbetar med Telepsykiatri.

Uppföljning

SKR har tagit fram nationella indikatorer för arbetet mot en god och nära
vård. De mål som passar in i regionens arbete införs nu succesivt i regionens
planer. Detta ger en möjlighet till jämförelser nationellt bland annat inom
området psykisk hälsa.
Utifrån handlingsplanen för psykisk hälsa har en aktivitetsplan upprättats för
åren 2020-2025. Den länsgemensamma arbetsgruppen har fått i uppdrag att
utarbeta mätbara indikatorer. Målet är att uppföljning ska ske ur verksamhets- och patient/brukarperspektiv. Ekonomisk uppföljning av tilldelade
medel följs upp och redovisas till Sveriges Kommuner och Regioner årligen.
Uppföljning sker även i dialog med Folkhälsomyndigheten och med Socialstyrelsen, som är nya aktörer i området psykisk hälsa och har i uppdrag att
stödja och följa upp hur medlen har använts.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Revisionsrapport Styrning av primärvårdens arbete med psykisk ohälsa
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
Verksamhetsdirektör
Divisionschefer Närsjukvård
Divisionschef Länssjukvård
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§ 26

Revisionsrapport Materialförsörjning
och upphandling/inköp
Dnr 1462-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och beslutar att:
1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
2. Ge regiondirektören i uppdrag att säkerställa att de brister revisionen
påpekat åtgärdas samt öka införandet av e-handel.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionen tillsatte i somras en utredning gällande materialförsörjningen och
har redan vidtagit åtgärder i syfte att förbättra ändamålsenligheten i verksamheten och fortsatt arbete pågår. Arbetet med att förbättra den interna
kontrollen är påbörjad.

Sammanfattning
Revisorerna har granskat regionens Materialförsörjning och upphandling/
inköp. Revisorernas sammanfattande bedömning är att materialförsörjning
och upphandling/inköp bedrivs på ett inte helt ändamålsenligt sätt, samt med
en inte helt tillräcklig intern kontroll.

Ärendet
Revisorerna har granskat regionens Materialförsörjning och upphandling,
inköp. Revisorernas sammanfattande bedömning är att




Materialförsörjningen bedrivs på ett inte helt ändamålsenligt sätt,
samtidigt som den interna kontrollen inte är helt tillräcklig inom området.
Upphandling/inköp bedrivs på ett inte helt ändamålsenligt sätt, samt
med en inte helt tillräcklig intern kontroll

Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer kopplat till materialförsörjningen:
 Att Regionstyrelsen säkerställer att Länsservice roll och uppdrag
tydliggörs inom regionen.
 Att Regionstyrelsen tillser att de åtgärder som framförs i regionensrisk och sårbarhetsanalys formaliseras till en åtgärdsplan så att löpande uppföljning och kontroll inom området möjliggörs, i detta fall
särskilt kopplat till materialförsörjningen.
Utifrån genomförd granskning lämnar revisorerna följande rekommendationer kopplat till upphandling/inköp:
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Att Regionstyrelsen vidtar aktiva åtgärder i syfte att säkerställa att
organisationens upphandlingsbehov fångas upp på ett tydligt sätt tidigt i upphandlingsprocessen, samt att styrelsen vidtar åtgärder som
ytterligare stärker internkontrollen inom upphandlingsområdet framgent.
Att regionstyrelsen analyserar vilka effekterna skulle vara av att införa en enhetlig e-handelslösning, utifrån att de system som nyttjas
idag inte är helt kompatibla med varandra. Detta bedöms även vara
en viktig del för att ytterligare stärka såväl ändamålsenhetligheten
samt internkontrollen inom området. Kopplat till området ser revisorerna att fler produktgrupper i e-handeln snarast införs som en nödvändig åtgärd för en önskvärd utveckling inom området.

Regiondirektören rapporterar vidtagna och pågående åtgärder:
Materialförsörjning
KPMG har på uppdrag av regionen kartlagt Länsservice verksamhet och
noterat antal brister, framförallt att skriftliga rutiner och delegationer inom
väsentliga områden saknades. I ärende ”Kartläggning av Lässervice säljverksamhet” (RS 201014 § 174) har regionstyrelsen gett regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att komma till rätta med konstaterade
brister i säljverksamheten och att redovisa förslag på nödvändiga åtgärder.
Ett antal åtgärder har genomförts eller planeras i verksamheten:
En total riskanalys av materielförsörjningsprocessen inklusive åtgärdsplan,
med fokus på moment som skapar ekonomiska transaktioner samt registervård och kundupplägg, är genomförd. Parallellt med detta är ett internkontrollprogram framtaget och en genomgång av samtliga rutiner för att säkerställa lagefterlevnad har gjorts. Egenkontroll och internkontroll inom området materialförsörjning ska löpande göras enligt regionens regel och anvisning om internkontroll. En riskanalys med fokus på skydd av lokalen samt
driftsäkerhet är också genomförd.
Inom området Materialförsörjning pågår också en översyn av delegationsordning och attestregler avseende ekonomiska transaktioner kopplade till
lagerhantering.
Division Service uppdrag att utreda möjligheter att säkerställa försörjningsflödet för förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården vid kris och katastrof, pausades under våren 2020 med anledning av covid-19 men har återupptagits under hösten. Länsservice egen beredskapsplan har reviderats och
uppdaterats under hösten.
Division Service avser att starta ett utvecklingsarbete för att förbättra informationsutbytet mellan beställande verksamhet och Länsservice, där syftet
är att kunna ge information i realtid.
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Den försäljning som tidigare skett till privata aktörer har avbrutits den 1
september 2020. Undantag har varit remisser/blanketter samt laboratoriematerial till privata vårdgivare. Per 2020-12-31 är detta avslutat och kvar är
endast blanketter som är unika för regionen och som inte kan tillhandahållas
av annan aktör.
Vad gäller försäljning till kommuner och privata vårdgivare enligt Lagen om
valfrihetssystem (LOV) har Regionstyrelsen den 9 december i ärende ”Styrning, organisation och samverkan avseende medicinskt förbrukningsmateriel
och hjälpmedel” § 232, gett regiondirektören i uppdrag att genomföra ett
antal förändringar som skapar förutsättningar till bättre styrning och organisering av verksamheten inom Länsservice, samtidigt som det möjliggör
samverkan kring en framtida samverkansmodell med länets kommuner för
hjälpmedel.
Upphandling/inköp
Inom området upphandling/inköp har ett antal åtgärder har genomförts eller
planeras i verksamheten:
För att aktivt fånga upp organisationens upphandlingsbehov har ny anvisning
för inventering av inköpsbehov och planering av upphandlingar beslutats. I
syfte att involvera verksamheterna tidigt i upphandlingsprocessen genomförs
dialoger med divisionernas avtalsägare. Upphandlingsenheten arbetar också
med att införa avstämningsmöten med verksamheterna för att inhämta synpunkter från verksamheten under avtalstiden och tidigt lyfta möjliga förändringar av verksamheternas arbetssätt som på sikt kan ge bättre avtal.
En anvisning för avtalsförvaltning är framtagen där roller och ansvar avseende avtalsförvaltning tydliggörs. En ny anvisning för direktupphandling är
också framtagen och beslutad under 2020.
Upphandlingar inom fastighetsområdet har under 2020 förts över från verksamhetsområde Fastigheter till Upphandlingsenheten och ett arbete för att
identifiera behov inom fastighetsområdet pågår. Det faktiska upphandlingsbehovet ska kompletteras till regionens upphandlingsplan. Arbetssätt för
entreprenadupphandlingar är under framtagande i samarbete med verksamhetsområde Fastigheter.
Processägare för e-handel finns inom Division Service och arbete i linjen
pågår vad gäller utveckling av den e-handel som sker från verksamheterna.
En ny e-handelsplan för anslutning av avtal i befintligt e-handelssystemet är
under framtagande där möjliga tekniska lösningar och begränsningar beaktas. Införande av e-handelssystem för Länsservice beställningar är ännu inte
startat. Division Service föreslår att en utredning kring e-handel görs i regionen där frågan om systemlösningar genomlyses.
Egenkontroll och internkontroll inom området upphandling/inköp ska löpande genomföras enligt regionens regel och anvisning om internkontroll. I
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Regionstyrelsens internkontrollplan för 2021 finns internkontrollmoment
gällande avtalsförvaltning.
Avtalskontroll av samtliga genomförda direktupphandlingar 2020 vad gäller
leverantör, är genomförd och avtalskontroll genom stickprov på fakturaradsnivå sker enligt beslutad plan. För att få ökad effektivitet i kontroller på fakturaradsnivå krävs utökad e-handel och utveckling i regionens datalager.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Revisionsrapport Materialförsörjning och upphandling/inköp
Revisorernas skrivelse Materialförsörjning och upphandling/inköp
Protokollsutdrag skickas till:
Ekonomi- och planeringsdirektör
Divisionschef Service
Regionens revisorer
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§ 27

Revisionsrapport Kris- och
katastrofberedskap
Dnr 1319-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen fattar följande beslut:
1. Regiondirektören ges i uppdrag att under första kvartalet 2021 återkomma med en samlad rapport från regionens samtliga 14 säkerhetsområden.
2. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen ser det som glädjande att revisionen i sin granskning konstaterat att regionens kris- och katastrofberedskap i allt väsentligt bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt. De förbättringsområden som revisionen har identifierat
kommer att beaktas i regionens fortsatta utvecklingsarbete.

Sammanfattning
På uppdrag av förtroendevalda revisorer i Region Norrbotten har PwC genomfört en granskning av regionens kris- och katastrofberedskap. Fokus har
riktats mot följande områden:



Risk- och sårbarhetsanalys
Planer och riktlinjer

 Organisation och ansvarsfördelning
 Rapportering och redovisning
 Ekonomiska resurser
Utifrån genomförd granskning visar revisionens sammantagna bedömning
att arbetet med kris- och katastrofberedskap bedrivs på ett i allt väsentligt
ändamålsenligt sätt. Arbete bedrivs delvis på ett från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen inom granskade områden bedöms delvis vara tillräcklig.

Ärendet
Av revisionsrapporten framkommer att regionens beredskapsorganisation
upplevs tydlig vid såväl kris som vid normalläge. Organisation samt ansvarsfördelning på politisk nivå samt verksamhetsnivå är väl dokumenterad och
tydliggjord. För att ytterligare utveckla området lämnar revisionen följande
rekommendationer till regionstyrelsen:
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tydligare röd tråd mellan utförd risk- och sårbarhetsanalys och förslag på
åtgärder för att stärka regionens krisberedskap.
Regionstyrelsen genomför en analys över vilka organisatoriska funktioner som tillträder med ansvar vid ordinarie befattningshavares frånfälle.
Regionstyrelsen tillser att regionstyrelse och regionfullmäktige får återkommande rapportering och redovisning inom området kris- och katastrofberedskap. Fokus bör riktas mot området resultat och effekter.
Regionstyrelsen tillser att det genomförs behovsanalys över vilka resurser som krävs för att bedriva ett systematiskt arbete med kris- och katastrofberedskap. Detta gäller inte minst utbildnings- och övningsverksamhet.

Regiondirektörens kommentarer
Regionen konstaterar att det finns behov av att utföra risk- och sårbarhetsanalys i ett bredare perspektiv. Inför kommande risk- och sårbarhetsanalys
ska de berörda delarna på ett tydligare sätt involveras. De förslag på åtgärder
som analysen kommer fram till utgör underlag för kris- och katastrofplaneringen.
I regionens styrdokument Beredskapsplan med bilagor framgår vilka funktioner som ska bemanna regional och lokal krisledning. Där står även att arbetet ska bedrivas för att säkerställa långsiktig hållbarhet. Regionen kommer
att utse ersättare till fastställda funktioner. Detta arbete är även en del inom
ramen för regionens planering för civilt försvar.
Av revisionsrapporten framkommer att rapportering och redovisning inom
området har utvecklingsmöjligheter. Rapporteringen avseende säkerhetsområdet beredskap kommer framledes att utgöra en del i regionens samlade
säkerhetsrapport till regionstyrelsen. Rapporten ska bygga på regionens riktlinje för säkerhet och utgöra utgångspunkt för årlig återkommande rapportering till regionstyrelsen.
I samband med regionens omställningsarbete ses bemanning för systematiskt
arbete med kris- och katastrofberedskap över för att säkerställa en effektiv
verksamhet med god kompetens och analysförmåga.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Revisionsrapport Regionens kris- och katastrofberedskap
Protokollsutdrag skickas till:
Regionens revisorer
Ekonomi- och planeringsdirektör
Verksamhetsdirektör
Divisionschef Service
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Divisionschef Länssjukvård
Divisionschefer Närsjukvård

DOKUMENT-ID
ARBGRP757-2093665656-93, 2.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Regionstyrelsen 3 februari 2021

Sida 64 (69)

§ 28

Motion 14-2020 om reseersättning till
blodgivare
Dnr 1480-2020

Regionstyrelsen beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservation
Marianne Sandström (SD) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten håller med motionären om vikten av blodgivning.
Regionens kostnadsansvar gäller dock enligt regelverket för resor endast för
sjukresor. Då resor till och från blodgivning inte kan beaktas som sjukresa
beslutar Region Norrbotten att avslå motionen.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder
möjligheten att erbjuda blodgivare reseersättning för resor till och från blodgivning och att regionfullmäktige beslutar att införa reseersättning till blodgivare om utredningen medger det.
Utredningen har kommit fram till att resa till/från blodgivning inte kan betraktas som sjukresa och därmed faller utanför regionens kostnadsansvar.
Övriga regioner i landet har gjort samma bedömning och ersätter inte för
resor i samband med blodgivning.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår i första hand återremittera ärendet för att
utreda om vilka regelverk som finns i Region Kronoberg och Region Blekinge, där reseersättning till blodgivare medges.
Marianne Sandström föreslår i andra hand bifalla motionen.
Linda Frohm (M) föreslår bifalla det liggande förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Marianne Sandströms förslag om återremiss under proposition och finner att regionstyrelsen avslår förslaget.
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Motionären anför i motionen att det många gånger råder brist på blod i blodbanken och att avståndet till blodgivningen inte ska utgöra ett hinder för att
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ge blod.
En genomgång av regelverk på området samt en omvärldsbevakning där
landets övriga regioner tillfrågades om sina resor och ersättningar i samband
med blodgivning har genomförts.
Enligt Region Norrbottens regelverk för avgift utgår en ersättning för sjukresor. Regionen har däremot inte ansvar för att ordna transportmöjligheter för
andra typer av resor, exempelvis i samband med blodgivning eller hälsokontroller. Sjukresa är per definition en resa som sker från/till en persons bostadsadress (folkbokföringsadress), plats för akut insjuknande eller vid besök
hos en vårdgivare för vård och behandling.
Genomförd omvärldsbevakning visar att ingen av de regioner som inkommit
med svar erbjöd ersättning för resa till och från blodgivning: Den vanligaste
ersättningen var en mindre gåva och/eller avgiftsfri parkering.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Motion 14-2020 om reseersättning till blodgivare
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
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§ 29

Motion 17-2020 om kompatibla
läkemedel
Dnr 1621-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten instämmer med motionären att sjukvården behöver tillgång till den kompetens och det informationsstöd som krävs för att undvika
att läkemedelsinteraktioner orsakar vårdskada eller risk för vårdskada. Information i journalsystemet och farmakologisk kompetens finns att tillgå
redan idag.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder
hur alla läkare inom regionen erhåller tillgång till relevant information kring
läkemedels kompatibilitet exempelvis genom tillgång till databaser.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår att motionen ska anses besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller Marianne Sandströms förslag.

Ärendet
Samtidig behandling med flera läkemedel kan ge upphov till oavsiktliga
effekter som kan leda till biverkningar. Detta kallas för läkemedelsinteraktion och indelas i allvarlighetsgrad där den mest allvarliga interaktioner måste
undvikas för att förebygga biverkningar och vårdskada. I vissa fall kan läkaren anpassa behandlingen med interagerande läkemedel så att läkemedlen
kan utöva sin effekt utan att ge upphov till biverkningar. Enligt motionären
har inte alla länets läkare tillgång till relevanta databaser med möjlighet att
undersöka om en patients läkemedel interagerar med varandra.
Samtliga läkare inom offentlig och privat vård (som omfattas av lagen om
vårdval) har sedan 2015 tillgång till en interaktionsdatabas via förskrivarstödet Janusmed. Interaktionsdatabasen är integrerad i journalsystemet VAS.
Janusmed är tillgänglig för all vårdpersonal, inklusive regionens klinikapotekare, som i förekommande fall stödjer läkaren i ställningstaganden kring
läkemedelsinteraktioner.
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Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Motion 17-2020 om kompatibla läkemedel
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
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§ 30

Motion 18-2020 om provtagning och
vaccinering i hemmet
Dnr 1622-2020

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionen Norrbotten instämmer med motionären om vikten av att det i särskilda fall ska vara möjligt att erbjuda provtagning och vaccination i hemmet
för vissa personer. Som motionären konstaterar genomförs detta redan idag.
Det handlar då om situationer då en person på grund av sjukdomstillstånd
eller funktionshinder är förhindrad att transportera sig till vårdinrättning.
Provtagning och vaccination genomförs enligt säkra rutiner utifrån smittskyddsperspektiv. Att tillhöra en riskgrupp för covid-19 är därmed inte avgörande för om en person ska vaccineras eller provtas i hemmet.

Sammanfattning
Marianne Sandström (SD) föreslår i en motion att Region Norrbotten utreder
om viss provtagning för vissa patientgrupper kan ske i hemmet samt om
influensavaccinering, vaccination mot covid-19 och andra vaccinationer kan
ske i hemmet för personer som tillhör riskgrupper under pågående pandemi.

Ärendets behandling under sammanträdet
Marianne Sandström (SD) föreslår bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Marianne Sandströms förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Motionären anser det orimligt att riskgrupper under en pågående pandemi
ska tvingas uppsöka sjukvårdsinrättningar för provtagning och vaccination.
Det har, enligt motionen, tidigare funnits möjlighet till genomförande av
dessa åtgärder i hemmiljö. Motionären förslår att det utreds huruvida provtagning och vaccination kan ske i hemmet.
Provtagning för covid-19, vaccinationer och andra åtgärder sker företrädesvis vid besök på vårdinrättning men kan i särskilda fall ske i patientens boendemiljö. Det handlar om situationer då patienten på grund av sjukdomstillstånd eller funktionshinder är förhindrad att ta sig till vårdinrättningen. Då
sker hembesök antingen inom ramen för kommunal hemsjukvård eller primärvård. Om patienten tillhör riskgrupp, för insjuknande i covid-19 finns,
sedan våren 2020, rutiner för att provtagning på ett säkert sätt utifrån smittskyddsperspektiv.
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Att tillhöra en riskgrupp är i sig inte avgörande för om en person ska få
vårdåtgärder genomförda i hemmet eller på en vårdinrättning. För enskilda
personer där sjukdomsbilden utgör hinder för en person att ta sig till regionens avsedda vaccinationsplats kan vaccination efter bedömning av läkare ske
i hemmet.
Regionens sjukvård vaccinerar årligen riskgrupper för att förebygga influensa och lunginflammation. Genomförande av vaccination mot covid-19
följer särskilda rutiner som utfärdats för att skydda allmänheten och sjukvården från smitta och insjuknande i covid-19. Vaccinationen genomförs på ett
smittsäkert sätt enligt lokala kvalitetssäkrade rutiner, regionens vaccinationsplan och enligt de överenskommelser om utförande av vaccination, som
slutits med respektive kommun.
Vaccinationer sker företrädesvis vid besök på vårdinrättning och anvisade
vaccinationsplatser men kan även, i särskilda fall, ske i patientens boendemiljö. Exempel på personer som vaccineras i sin hemmiljö är brukare på
särskilda boenden och personer som har hemsjukvård.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Motion 18-2020 Om provtagning och vaccination i hemmet
Protokollsutdrag skickas till:
Verksamhetsdirektör
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