PROTOKOLL

Regionstyrelsen 9 februari 2022

Sida 80 (101)

§ 33

Motion 5-2021 om redovisning av
deltagande i screeningnärvaro som led
i folkhälsoarbetet
Dnr 818-2021

Regionstyrelsens beslut
1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.
2. Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att säkerställa att framtidens vårdinformationsstöd möjliggör uppföljning på kommunnivå (geografiskt), kön och ålder.
Reservation
Glenn Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Yttrande till beslutsförslaget
Att ändra rutinerna för datauttag i befintliga system skulle innebära en arbetsinsats som inte bedöms rimlig då ett nytt vårdinformationsstöd (FVIS) är
under uppbyggnad och förväntas vara i drift 2024. Regionen anser att det är
viktigt med en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård och därför bör det
säkerställas att verksamheter kan följas upp på geografi, kön och ålder. FVIS
kommer att erbjuda helt andra möjligheter till utdata än nuvarande systemstöd gör men det är ännu inte möjligt för regionen att på detaljnivå utreda
hur sådan statistik skulle kunna se ut.

Sammanfattning
Glenn Berggård (V) föreslår att Region Norrbotten ska följa upp och redovisa screeningverksamheten på kommunnivå, över tid, göra en analys av resultatet och till sist vidta åtgärder för att skapa en mer likvärdig utveckling
av befolkningens hälsa. Motionären yrkar på att regionfullmäktige ska besluta att:





Region Norrbotten skall följa upp deltagande i screeningverksamheten
bland invånarna från de olika kommunerna.
Redovisa kommunuppdelat deltagande, avanmält deltagande samt också
uteblivit deltagande från bokad tid i screeningsverksamheterna årligen
från 2015 och framåt samt
Analysera och vidta åtgärder som kan bidra till mer jämlikt deltagande
från invånarna från alla kommuner i screeningverksamheterna.

Ärendets behandling under sammanträdet
Glenn Berggård (V) föreslår bifalla motionen.
Anders Öberg (S) stödjer Glenn Berggårds förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer det liggande förslaget mot Glenn Berggårds förslag och
finner att regionstyrelsen bifaller det liggande förslaget.

Ärendet
Vänsterpartiet anför att de olika screeningprogrammen som Region Norrbotten är delaktig i utgör ett led i arbetet med att förebygga sjukdom och främja
hälsa. Deltagandet i de olika screeningprogrammen ser olika ut i länets kommuner men det redovisas inte, följs inte upp och kan följaktligen inte bidra
till att folkhälsan utvecklas på ett likvärdigt sätt över länet.
Registrering av screeningverksamhet i dag
Idag redovisas antal inbjudna, antal screenade och täckningsgrad på kön och
på verksamhetsområdesnivå. Vad som i slutändan redovisas beror på vad
som inledningsvis registreras och hur det görs. Registreringen av screeninginsatser sker inom olika hälso-och sjukvårdsdivisioner och i olika system
och databaser som inte kommunicerar med varandra. Inte sällan görs de regionala sammanställningarna manuellt och berör många personer och led i
verksamheten. Att ändra rutinerna för datauttag i befintliga system skulle innebära en stor arbetsinsats som inte bedöms rimlig då en ny vårdinformationsmiljö är under uppbyggnad och förväntas vara i drift 2024. Det nya systemet har arbetsnamnet FVIS och kommer ersätta VAS och ge ett grundläggande stöd för vårddokumentation, vårdadministration, vårdplanering, osv.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet och jämlikhet
Beslutet förbättrar förutsättningarna att styra och leda Region Norrbottens
verksamheter att bli mer jämlika och jämställda - för kvinnor och män, i
olika åldrar och i olika kommuner i Norrbotten.
Bilagor:
Motion 5-2021 om årlig redovisning av deltagande i screeningverksamhet
som led i folkhälsoarbetet
Protokollsutdrag skickas till:
IT/MT-direktör
Divisionschef division Länssjukvård 2
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