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§ 139 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7) hade preliminär föredragningslista över de ärenden
som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 140 Information från utskotten
Skolutskottet
Utskottet har haft två sammanträden, det senaste på Bäckedals folkhögskola där utskottet fick
information om verksamheten. Folkhögskoleutredningen diskuterades. Rektor kommer att lägga
förslag på hur man kan öka tillgängligheten samt göra en behovsanalys inom andra områden. En
aktuell fråga för utskottet är vilka effekter regionbildningen kan få för landstingets skolor. Utskottet
kommer att sammanträda på skolorna för att får information om de olika utbildningarna.
Etiska utskottet
Utskottet kommer att ha ett heldagssammanträde den 4 november, då det bl a kommer att ta del av
prioriteringsarbetet i Västernorrland.
Personalpolitiska utskottet
Utskottet har fått information om nya tillträdesregler för den reformerade gymnasieskolan.
Landstinget har yttrat sig genom vårdgruppen vid vård- och omsorgscollege. Praktikplatsplaneringen kommer att bli en viktig fråga för landstinget.
Hälsoåret har inletts genom invigning av hälsospår på sju platser i länet och med seminarier om kost
och motion.
Utskottet har fått en lägesbeskrivning om hur fördelningen är mellan heltids- och deltidsanställda.
Av 3 972 landstingsanställda är 611 anställda på deltid.
En ansökan kommer att göras hos sociala fonden för medverkan i vård- och omsorgscollege tiden
augusti 2008 - juni 2009 tillsammans med Länsstyrelsen. Kostnaden för landstinget är 100 tkr.
Avtalet med Alna-rådet kommer att upphöra p g a för stora kostnader. Alkoholprocessen kommer i
stället att ansvara för arbetet. Landstinget kan dock köpa tjänster hos Alna-rådet vid särskilda
insatser.
Frågan om slopande av karensdag vid vinterkräkssjukan utreds.
Vårdförbundets avtal är färdigt.
Justerandes sign
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Ekonomiutskottet
Utskottet har haft diskussioner om hur uppdragen ska redovisas till landstingsfullmäktige. Det är
viktigt att uppdragen blir tydliga och att de viktigaste delarna poängteras.
Utskottet kommer att ha avstämning av landstingsplanen som beslutades i juni. Klart till fullmäktige
i december.

§ 141 Landstingsdirektörens rapport
Resultatet efter september är - 21,8 mkr. Det bokförda resultatet är - 20 mkr.
Direktiven för omställningsarbetet är färdiga. Anders Wennerberg har utsetts till projektledare.
Arbetat ska avslutas den 30 juni.
Utredningar som ska vara färdiga i oktober och november:
- PCI och operationresurser
- pallitativ vård
- genomlysning av ortopedin
Aktuella frågor från Norrlandstingens regionförbund:
- Ambulansflyg
- Läkarutbildningen
- 15 nya tandläkarplatser
- Protonbehandling av cancer i Uppsala
- Rättspsykiatri
- Rikssjukvårdsfrågor - Rett Center

§ 142 Remiss: Departementspromemorian Etisk bedömning av
nya metoder i vården (LS/852/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att lämna remissvar på departementspromemorian Etisk
bedömning av nya metoder i vården(S2006/1622/HS).
Avstämningsgruppen har tagit fram ett underlag till svar.
BESLUTSUNDERLAG
Remiss Etisk bedömning av nya metoder i vården
Svar på remiss om etisk bedömning av nya metoder i vården
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Yttrande avges till Socialdepartementet enligt upprättat förslag

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 143 Ekonomisk ersättning vid uteblivna behandlingar
/operationer (LS/468/2006)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för vård och rehabilitering har av landstingsstyrelsen fått förfrågan att utreda ärendet
om ekonomisk ersättning vid inställda behandlingar, 2007-02-28. Förfrågan har sitt ursprung i
Patientnämndens önskan att landstingsstyrelsen verkar för att en policy för dessa ärenden
(ersättning för olika kostnader) utarbetas till stöd för verksamheterna . Landstingsstyrelsen anser att
ärendet har stor betydelse för medborgarna och att det kan finnas behov av regler, riktlinjer eller
policy för frågan.
Arbetet med utredningen har lett till en kunskapssammanställning som omfattar jämförande studier
med andra landsting och sammanställningar av tillgänglig statistik inom Jämtlands läns landsting
samt kommentarer från verksamheterna och ekonomienheten.
Arbetsgruppen har upprättat ett förslag till regler för ekonomisk ersättning vid uteblivna undersökningar/behandlingar/operationer eftersom ärendet har stor betydelse för medborgarna.
Ersättningsnivåerna i förslaget bygger på de regler som gäller för förlorad arbetsförtjänst för
förtroendevalda i Jämtlands läns landsting.
BESLUTSUNDERLAG
Förfrågan från styrelsen till Beredningen för vård och rehabilitering om utredning av frågan om
Ekonomisk ersättning vid uteblivna behandlingar / operationer.
Förslag till svar på utredningen.
Förslag till regler.
Protokollsutdrag § 46, Beredningen för vård och rehabilitering 2008-05-13
BEREDNINGEN FÖR VÅRD OCH REHABILITERINGS FÖRSLAG
Beredningen föreslår landstingsstyrelsen
Jämtlands läns landsting inför ett ersättningssystem enligt förslag på prov under ett år och att
konsekvenserna följs och analyseras noga.
Justerandes sign
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LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar: Ekonomisk ersättning vid uteblivna behandlingar/ operationer införs med
start på Kirurgen från den 1 januari 2009. Konsekvenserna följs och analyseras noga och redovisas
till landstingsstyrelsen vid delårsbokslutet hösten 2009 .
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på beredningens förslag och på Harriet Jorderuds yrkande och
finner Harriet Jorderuds yrkande antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ekonomisk ersättning vid uteblivna behandlingar/operationer införs med start på Kirurgen från
den 1 januari 2009. Konsekvenserna följs och analyseras noga och redovisas till landstingsstyrelsen
vid delårsbokslutet hösten 2009.

§ 144 Begäran om uppskov av redovisning av fullmäktigeuppdrag
om primärvården (LS/1147/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstingsstyrelsen fick av fullmäktige i juni i uppdrag att till fullmäktige i december:
Utifrån utredningens rapport återkomma med förslag på resursfördelning för primärvården som är
utformad på ett likvärdigt sätt oavsett driftsform.
Utforma primärvårdsuppdraget så att utföraren tar ett helhetsansvar inom primärvårdens
ansvarsområde för befolkningens vårdbehov.
Utifrån utredningens rapport föreslå organisation av den egendrivna primärvården på ett
konkurrensmässigt sätt utifrån primärvårdsutredningens intentioner.
Fortsätta utreda, analysera och överväga förslag till åtgärder utifrån utredningen Primärvårdens
struktur och uppdrag.
I uppdraget beakta nya nationella regler som berör primärvården.
motionerna om översyn av primärvården i landskapet Härjedalen LS 600/2007 och om den
specialiserade vårdens konsultverksamhet i primärvården LS 631/2007 överlämnas till
landstingsstyrelsen och skall behandlas i fullmäktige senast i december 2008 .
Landstingsstyrelsen behöver mera tid för detta uppdrag.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen begär hos fullmäktiges presidium om uppskov med uppdraget om primärvårds
uppdrag, struktur och finansieringsformer till februari 2009.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 145 Likviditetsrapport 2008-08-31 (LS/249/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Likviditetsrapporten innehåller en redogörelse för utvecklingen under perioden 200801-01--2008-08-31 av landstingets kortsiktiga likviditetsförvaltning samt
pensionsåtagande och pensionsportfölj.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Likviditetsrapporten noteras till protokollet.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 146 Anmälan av inkomna handlingar till styrelsen (LS/61/2008)
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om till landstingsstyrelsen inkomna handlingar enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.

§ 147 Anmälan av delegationsbeslut till styrelsen (LS/60/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Enligt landstingsdirektörens delegationsordning, fastställd av styrelsen 2006-12-18 § 242, ska beslut
som fattas efter delegation från styrelsen anmälas vid styrelsens nästa sammanträde.
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

Ärenden till landstingsfullmäktige
§ 148 Delårsbokslut augusti 2008 (LS/445/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
De mål som landstinget satt upp för året bedöms i stor utsträckning kunna uppfyllas men väsentliga
mål inom ekonomi och tillgänglighet/väntetider bedöms inte kunna infrias full ut. Arbete pågår för
att förbättra värdena men om insatserna ska hinna leda till måluppfyllelse för året är ännu oklart.
Trots riktade insatser och ett systematiskt arbete är tillgängligheten och väntetider fortfarande ett
problem. Arbete pågår med förändring av arbetssätt med olika metoder inom kirurgi, ortopedi,
ögon och öron. Primärvården har förbättrat sitt sätt att mäta telefontillgänglighet. Utöver det
provar fyra hälsocentraler ett nytt arbetssätt med nytt IT-stöd för att öka tillgängligheten.
Redovisningen kommer fortsättningsvis redovisas även könsuppdelad från väntetider i vården.
Arbetet med regionbildningen har avancerat och landstinget har ansökt om att få bilda regionkommun från och med år 2011 tillsammans med Ånge och Sundsvalls kommuner. Dialogen med
vissa gränskommuner fortsätter för att eventuellt åstadkomma en större region.
Den arbetade tiden har ökat jämfört med samma period 2007 inom de flesta verksamhetsområden.
Även kostnaden för nyttjande av inhyrda läkare har ökat. Sjukfrånvaron fortsätter att minska.
Det bokförda resultatet för perioden visar ett ekonomiskt överskott på 23,5 mkr. Vid samma
period föregående år var resultatet ett överskott på 71,7 mkr.
Prognos för helår är -40,3 mkr. Detta är 54,8 mkr sämre än budgeterat resultat för helår som är
+14,5 mkr. Av 17 verksamhetsområden prognostiserar 11 ett ekonomiskt utfall som är sämre än
budget.
I syfte att sänka kostnaderna och undvika ekonomiskt underskott beslutade landstingsstyrelsen i
april 2007 att godkänna en handlingsplan med åtstramningsåtgärder för att komma i ekonomisk
balans för resten av 2007. Beslut har fattats om att handlingsplanen ska gälla även för år 2008. Till
och med augusti har kostnaderna för övertid och mertid, utbildning, personalomkostnader,
bemanningsföretag, tjänsteresor och konsulter sänkts med 3,4 mkr jämfört med motsvarande
period år 2006. Utöver detta beslutades i aprilbokslutet att verksamhetsområdena ska arbeta för
sänkta kostnader för vårddygn, operation, bemanning, läkemedel och laboratorieprover.
Ekonomiskt utfall av dessa åtgärder kan ännu inte påvisas.
För att långsiktigt undvika ekonomiskt underskott i landstinget och möjliggöra utveckling inom
prioriterade områden planeras nu ett genomgripande omställnings- och prioriteringsarbete inom
landstingets samtliga verksamheter. Lönekostnader motsvarande 120 tjänster ska reduceras utöver
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de kostnadssänkningar som är möjliga att göra på lokaler, utrustning och förbrukningsmaterial.
Landstingsdirektören bereder till nästa styrelse i november ett förslag för att säkra den politiska
delaktigheten under omställningsprocessen.
Kortsiktigt har verksamhetsområdena, utöver ovan nämnda åtgärder, lämnat förslag på åtgärder för
år 2008. De åtgärder som ligger inom verksamhetsområdeschefernas och landstingsdirektörens
beslutsmandat genomförs.
Uppdragen till verksamhetsområdena som beslutades i landstingsstyrelsen 2008-06-04 ligger fast.
BESLUTSUNDERLAG
Delårsbokslut för Jämtlands läns landsting 2008-08-31
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
1. 8 200 tkr omdisponeras från Landstingsdirektör med staber till verksamhetsområde Ortopedi för
att täcka merkostnader för köpt vård, exkl. riks- och regionsjukvård, under maj till augusti.
2. 3 400 tkr beviljas som tilläggsanslag till verksamhetsområde PV Krokom för överskott 2007.
3. 1 400 tkr beviljas som tilläggsanslag till verksamhetsområde PV Åre för överskott 2007.
4. Landstingsdirektören ska planera och genomföra ett genomgripande omställnings- och
prioriteringsarbete för att därigenom långsiktigt anpassa verksamheten till de finansiella
förutsättningarna.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Delårsbokslut per 2008-08-31 och prognos per 2008-12-31 godkännes.
2. Landstingsstyrelsen får, i avvaktan på att planerade åtgärder får effekt, överskrida budgeten för år
2008 till högst prognostiserat utfall (-40.3 mkr).
YRKANDE
Marianne Larm-Svensson yrkar följande tillägg:
Följande punkter gäller till och med andra tertialet 2009
1. Delårsbokslut per 2008-08-31 och prognos per 2008-12-31 godkänns och ligger som underlag till
följande beslutspunkter.
2. Landstingsstyrelsen får överskrida budgeten för år 2008 med maximalt 30 miljoner kronor.
Överskridandet skall återställas inom tre år samt skall styrelsen besluta om en åtgärdsplan för att
komma dithän. Resultatpåverkande förluster orsakade av internationella finanskrisen behandlas i
särskild ordning.
3. De beslut i besparingssyfte som landstingsstyrelsen fattade i april 2007 med uppföljande beslut i
juni 2008 fortsätter att gälla. Detsamma gäller de åtgärder verksamhetsområdescheferna enats om
Justerandes sign
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under våren 2008.
4. Landstingsdirektören skall omedelbart planera och genomföra ett genomgripande omställningsoch prioriteringsarbete, för att därigenom långsiktigt anpassa verksamheten till de finansiella
förutsättningarna.
5. En så kallad farfarsmodell införs innebärande att alla nya kostnader måste innan de genomförs
förankras hos närmaste högre chef. Alla pågående arbeten som sänker kostnaderna skall
intensifieras samt skall alla kostnader stoppas som ej är oundgängligen nödvändiga för
verksamheten.
6. Anställningstopp gäller sedan april 2007. Tillsättande vikariat längre än sex månader måste
förankras hos landstingsdirektör. Vid sjukdom och tjänstledighet skall i första hand eftersträvas att
lösa situationen inom befintliga personalresurser, om detta innebär ekonomiska besparingar.
7. Mycket stor restriktivitet vad gäller kurser, konferenser och resor både för anställda och
förtroendevalda. Farfarsprincipen gäller.
8. Politiken skall under innevarande år om möjligt dra in minst en sammanträdesdag per organ samt
i övrigt söka minimera sina kostnader så att överskott uppstår
Följande punkter är av mer långsiktig karaktär och gäller planperioden 2009-2011
9. Vid rekrytering av chefer skall kunskap och intresse för ekonomi vara ett väsentligt
urvalskriterium
10. Enheter med upprepade underskott ska särskilt genomlysas.
11. Speciell uppmärksamhet ska riktas mot att eliminera kvalitetsbristkostnaderna i vårt landsting.
12. Analysera varför hälsocentralerna i Hammerdal, Hede och Offerdal lyckas hålla budget liksom
intreprenaderna i Åre och Krokom.
13. En genomlysning av all schemaläggning inom all verksamheter ska ske. Enklare och billigare
schemaläggningssystem bör införas.
14. Göra en översyn av Folktandvårdens frivilliga vuxentandvård för att säkerställa att ingen
subvention förekommer.
15. Ett analysverktyg för att mäta antal patientbesök per sysselsatt läkare/distriktssköterska skall tas
fram för att om möjligt effektivisera genomflödet av patienter i vården
16. De budgetdokument som presenteras för de förtroendevalda skall vara begripliga, realistiska
och genomförbara. Verksamhetscheferna och landstingsdirektören bekräftar med sina underskrifter
att lagd budget är realistisk. Utan underskrift måste Landstingsstyrelsen omgående informeras.
Styrelsen som är landstingets styrande och ledande organ måste ta sitt ansvar för att säkerställa att
arbetet inte drar ut på tiden.
17. Fr.o.m 2009 minskas partistödet med 10 % då även politiken skall ta sin del av besparingarna.
Även antal möten skall minska för att få ner kostnaden för den politiska verksamheten med minst
10 %. Arvodesmodellen förblir oförändrade.
18. Planera för och intensifiera arbetet med att införa vårdvalsreformen inom primärvården med
start under 2009.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och finner förslaget antaget.
Ordföranden ställer proposition på Marianne Larm-Svenssons tilläggsyrkande och finner yrkandet
avslaget.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Marianne Larm-Svensson, Thomas Andersson, Berit Johansson, Christer
Siwertsson, Lise Hjemgaard-Svensson och Finn Cromberger till förmån för Marianne LarmSvenssons tilläggsyrkande.

§ 149 Ideell förening för att bilda RegionMitt (LS/1139/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Jämtlands läns landsting har lämnat in ansökan till regeringen att tillsammans med Sundsvalls och
Ånge kommuner få bilda regionkommun i enlighet med det förslag Ansvarskommittén redovisat i
sitt betänkande.
Regionbildningen kommer att föregås av ett omfattande utredningsarbete där konkreta förslag till
organisation, verksamheter, ekonomi m m tas fram och föreläggs landstingsfullmäktige och blivande
regionfullmäktige för beslut. Den politiska arbetsgruppen som arbetat fram ansökan om att bilda
region, förslår att en ideell förening bildas som ansvarar för utredningsarbetet. Medlemmar i
föreningen föreslås vara Jämtlands läns landsting och de kommuner som kommer att ingå i
regionen. Eftersom Västernorrlands läns landsting delas är det rimligt att Jämtlands landsting och
Västernorrlands landsting delar på kostnaderna för den ideella föreningen i proportion till
befolkningsfördelningen i landstingen.
Kostnaden för föreningens arbete beräknas till 6,1 mkr (fr o m okt 2008 -t o m sept 2010) varav
kostnaderna för Jämtlands län beräknas till 3.355 tkr. Därutöver står respektive medlem för
förtroendemannakostnader och utredningsinsatser efter behov.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till stadgar för ideell föreningen för bildande av region MittSverige
Förslag till budget för den ideella föreningen
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Jämtlands läns landsting bildar tillsammans med kommunerna i Jämtlands län samt
Sundsvalls och Ånge kommuner, ideell förening för bildande av region MittSverige.
2. 3.355 tkr anvisas för att täcka landstingets andel av föreningens driftkostnader för 4:e kv
2008 och åren 2009 och 2010.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-10-08
Landstingsstyrelsen

3. Kostnaderna för 2008 385 000 respektive 2009 1 540 000 kronor tas ur landstingsdirektörerna med staber. Kostnaderna för 2010 beaktas i arbetet med landstingsplanen för 2010.
YRKANDE
Jan-Olof Dahlin yrkar att ärendet ska avslås.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och på Jan-Olof Dahlins
avslagsyrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Jan-Olof Dahlin.
PROTOKOLLSANTECKNING
Christer Siwertsson och Lise Hjemgaard-Svensson antecknar till protokollet:
Vi moderater har reserverat oss mot landstingets yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande
(september 2007) och mot landstingets beslut att ansöka hos regeringen om att få bilda region
Mittsverige (juni 2008). I våra reservationer utvecklas våra ställningstaganden utförligt. Vi står fast
vid dessa ställningstaganden.
Vi respekterar naturligtvis landstingets i demokratisk ordning fattade beslut vid dessa tillfällen. Vi ser
därför ingen anledning att reservera oss mot landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige att
landstinget bildar en ideell förening för etablering av region Mittsverige.

§ 150 Jämlikhetspolicy för förtroendevalda (LS/797/2002)
ÄRENDEBESKRIVNING
Beredningen för demokrati och länsutveckling har uppdrag av fullmäktige att kontinuerligt följa upp
jämlikheten för de förtroendevalda i landstinget. Under fullmäktige i februari fick de närvarande
ledamöterna svara på en enkät om jämlikhet. Fyrtionio ledamöter svarade på enkäten.
Svaren visar att framförallt kvinnorna tycker att det finns ojämlika förhållanden i fullmäktige.
Framförallt är det synen på jämställdheten man tar fram. Enkätsvaren pekar också på att det är svårt
för ledamöterna att kunna ta ledigt för uppdragen och att de med funktionshinder ser mer problem
än de utan funktionshinder.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-10-08
Landstingsstyrelsen

BESLUTSUNDERLAG
Rapport om jämlikhet bland förtroendevalda 2008
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2008-08-28, § 85
FÖRSLAG FRÅN DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGEN
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Fullmäktiges presidium får i uppdrag att utifrån resultaten av studien intensifiera
förtroendemannautbildningen om jämställdhet samt se vad det går att göra för att de med
funktionshinder ska få bättre förutsättningar.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 151 Översyn av landstingets kvalitetspris (LS/606/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Landstinget har sedan 2005 delat ut pris till personer eller verksamheter som har utmärkt sig i sitt
arbete med att förbättra verksamheten. Priset har varit ett sätt att stimulera till att genomföra förbättringsarbete och att sprida värdet av det gjorda men också värdet av att genomföra
förbättringsarbete. Nu genomförs förbättringsarbete överallt och därför har kvalitetspriset inte
samma betydelse längre. Uppmuntran är dock fortfarande viktig och fullmäktige och landstingsdirektören kommer att på andra sätt uppmärksamma personalens arbete för att öka kvaliteten i
verksamheterna.
BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag från demokrati- och länsutvecklingsberedningen 2008-08-28, § 86
FÖRSLAG FRÅN DEMOKRATI- OCH LÄNSUTVECKLINGSBEREDNINGEN
Beredningen föreslår landstingsfullmäktige
Utdelning av kvalitetspris upphör.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-10-08
Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker beredningens förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt beredningens förslag.

§ 152 Uppdrag angående speciallivsmedel (LS/724/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Norrlandstingens Regionförbundet har tagit fram förslag till regiongemensamma regler och avgifter
angående speciallivsmedel, och fattade 2008-05-13--14 rekommendationsbeslut i ärendet.
Regler för glutenintolerans:
att nuvarande förmån i form av förskrivna produkter tas bort i hela regionen för vuxna personer
(från och med 16 år) med glutenintolerans tex celiaki. Till barn upp till fyllda 16 år sker förskrivning
enligt läkemedelsförmånen i väntan på framtida nationellt beslut om eventuell ändrad lagstiftning.
Regler för övriga speciallivsmedel och nutritionsprodukter:
gemensamma kriterier, hel-, halv- och tilläggsnutrition, införs inom regionen och det medicinska
behovet avgör om en person ska erhålla speciallivsmedel (exkl gluten) och andra
nutritionsprodukter.
att för personer från och med 16 år införs en egenavgift på 1500 kr/mån för helnutrition, 750
kr/mån för halvnutrition och 250 kr/mån för tilläggsnutrition. Egenavgiftsnivån justeras årligen
utifrån Konsumentverkets beräkningar för livsmedelskostnader alternativt prisbasbelopp
för ungdomar från 16 år till och med 19 år gäller samma regler som under 16 år, dvs avg 120 kr per
uttag och praxis är 2-3 månaders förbrukning per uttag.
Regler angående förskrivning:
att ordination och förskrivning av speciallivsmedel och andra nutritionsprodukter förskrivs till barn
över 16 år och vuxna av dietist alternativt läkare med specialistkompetens. För barn under 16 år sker
ingen förändring av förskrivning.
De ekonomiska konsekvenserna för Jämtlands läns landsting är en ökad kostnad på ca 580 tkr/år,
medan det för de andra norrlandstingen innebär en kostnadsminskning på ca 4,7 mkr.
Regiongemensamma regler och avgifter anses viktiga och reglerna ger bättre följsamhet till
dietisternas förskrivning varför regler och avgifter är väl motiverad för Jämtlands läns landsting trots
kostnadsökning.
Förbundsdirektionen ber också medlemslandstingen att pröva regiongemensam upphandling av
speciallivsmedel.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-10-08
Landstingsstyrelsen

BESLUTSUNDERLAG
Protokollsutdrag inkl beslutsunderlag från Norrlandstingens regionförbund Förbundsdirektionen.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen ger Landstingsdirektören i uppdrag att pröva regiongemensam upphandling av
speciallivsmedel enligt den arbetsmetod som finns inom upphandlingssamverkan i regionen.
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
De av Regionförbundsdirektionen förslagna reglerna och avgifterna avseende speciallivsmedel antas
att gälla fr o m 2009-01-01.
YRKANDE
Harriet Jorderud yrkar att kostnaden ska tas på resultatet.
PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på Harriet Jorderuds yrkande och finner yrkandet antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. De av Regionförbundsdirektionen förslagna reglerna och avgifterna avseende speciallivsmedel
antas att gälla fr o m 2009-01-01.
2. Kostnaden tas på resultatet.

§ 153 Avtal Närvård Frostviken 2009 - 2011 (LS/939/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Sedan 2005 bedriver Strömsunds kommun och Jämtlands läns landsting närvård inom
Frostvikenområdet i gemensam regi. I november 2007 beslutade landstingsfullmäktige, § 207, att
säga upp avtalet till omförhandling. Som underlag för beslutet fanns en rådgivningsrapport där en
utvärdering av den gemensamma nämnden hade gjorts. Rapporten var framtagen av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers på uppdrag av landstinget och Strömsunds kommun.
Ett nytt avtal Samarbetsavtal Gemensam Nämnd Frostviken har nu, i samarbete mellan
landstinget och Strömsunds kommun, tagits fram. Avtalet föreslås gälla fr o m 2009-01-01.
BESLUTSUNDERLAG
Förslag till Samarbetsavtal Gemensam nämnd Frostviken inklusive 6 bilagor
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-10-08
Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. Fastställa det nya Samarbetsavtalet Gemensam Nämnd Frostviken att gälla fr o m 2009-0101. Under förutsättning att Strömsunds kommun också fastställer avtalet.
2. Finansieringen löses i samband med beslut om finansiering av ambulanserna i länet.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 154 Medborgarförslag från Karl-Axel Ledung, Föllinge, om
resevärdar vid länstrafiken (LS/143/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Från Karl-Axel Ledung m fl har landstinget fått en framställan om att inrätta resevärdar, som kan
serva med ledsagning mm i samband med resa på länstrafikens bussar. Förslagsställarna hemställer
om följande:
1. beakta behovet av resevärdar i samband med att budgeten för 2008 fastställs
2. då kollektivtrafiken upphandlas ska landstinget upprätta avtal med lokala utförare av
ledsagning
3. resevärdar finns vid alla buss- och tågstationer i länet
4. landstinget inrättar en servicepool av resevärdar
5. sjukhus och stora vårdcentraler också förses med resevärdar
6. landstinget via olika kanaler medverkar till att ett nationellt telefonnummer för ledsagning
inrättas.
I medborgarförslaget skriver man också om befintliga resevärdar med anställning som plusjobbare
och att dessa skulle försvinna vid årsskiftet. I Jämtland har länstrafiken inte haft några resevärdar
anställda. Om det i övrigt funnits resevärdar har de varit anställda i Vägverkets regi.
Personalkostnader för en resevärd uppskattas till ca 320 tkr. Om alla kommuncentra ska kunna
servas behövs uppskattningsvis 10 resevärdar. Omfattningen av länstrafiken i länet är inte av den
omfattningen att dessa resevärdar skulle ha full sysselsättning. Ett alternativ skulle då vara att köpa
tjänsten från exempelvis något taxiföretag på orten.
Eftersom landstinget idag har en väldigt besvärlig ekonomisk situation så är möjligheten att utöka
Länstrafikens budget, för att trafiken ska kunna anställa resevärdar, i stort sett obefintlig.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-10-08
Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 155 Medborgarförslag från Gustaf Onilsgård, om hänvisningsskyltning till sjukhuset vid infarter/avfarter (LS/459/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Gustaf Onilsgård, Hällesjö, har lämnat ett medborgarförslag om förbättrad skyltning till sjukhuset
vid avfarterna runt Östersund från de större vägarna. Ledningsstab Avtal har med sakstöd av
Landstingservice tagit fram ett förslag på svar.
BESLUTSUNDERLAG
Medborgarförslag från Gustaf Onilsgård, om hänvisningsskylt till sjukhuset vid infarter/avfarter.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att ta kontakt med Vägverket och andra
myndigheter för att förbättra skyltningen till sjukhuset.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 156 Motion från Christer Siwertsson och Gunnar Engnér (m), om
översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning (LS/732/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Christer Siwertsson och Gunnar Engnér (m) har till fullmäktige lämnat in en motion om att det ska
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum: 2008-10-08
Landstingsstyrelsen

gå att ställa en interpellation och en fråga till fullmäktiges presidium. Man anser att presidiet har
sådana uppgifter att de bör kunnas ställas ansvariga för dessa.
Fullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag på svar.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Christer Siwertsson (m) och Gunnar Engnér (m) om översyn av landstingsfullmäktiges
arbetsordning
Förslag från fullmäktiges presidium
FÖRSLAG FRÅN FULLMÄKTIGES PRESIDIUM
Presidiet föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen bifalls
2. I fullmäktiges arbetsordning i § 11 som åttonde styck införs texten Interpellation får också
ställas till landstingsfullmäktiges ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. .
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker presidiets förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 157 Motion från Lena Bäckelin (s) om glasögonbidrag för barn
(LS/1377/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
I en motion från Lena Bäckelin föreslås landstingsfullmäktige besluta att:
höja bidraget för glasögon till barn
höja åldersgränsen uppåt till och med 19 år
se till att bidraget följer kostnadsutvecklingen framöver
Ärendet är berett av Avgiftskommittén.
De bidrag/avgifter som gäller synhjälpmedel för barn är följande:
Glasögonbidrag för barn 0-7 år utgår med 500 kronor med minst ett års mellanrum.
Barn med Downs Syndrom får glas, undersökning o s v under förskoleåldern, därefter
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-10-08
Landstingsstyrelsen

individuell bedömning.
0-19 år, för flerstyrkeglas erlägger patienten 1 000 kronor/glasögon, överstigande belopp
betalas av landstinget.
0-19 år med täta refraktionsförändringar (>2 ggr/år) får glas via Syncentralen. Patienten
erlägger 400 kronor.
För behandlingsglas vid medicinsk indikation erlägger patienten 400 kronor.
Åldersintervallet 0-7 år har valts utifrån medicinska indikationer. Det föreligger störst medicinsk risk
för framtida komplikationer om barn, som är i behov av glasögon, inte regelbundet använder dem
före åtta års ålder.
Bidraget betalas inte ut direkt till patienten utan dras av från priset som patienten betalar hos
optikern. Landstinget får faktura på bidragsdelen från optikerfirman. Beloppet som landstinget
betalar till optikerfirman innehåller 25 % moms, vilket lyfts av i redovisningen. Det innebär att
landstingets bokförda kostnad blir 400 kronor per utbetalt bidrag.
Den bokförda kostnaden avser endast utbetalt bidrag. Kostnaderna för att kontrollera fakturorna,
tidsintervallen mm för varje patient har ej beräknats, men administrationen uppgår till betydande
belopp.
De utbetalade bidragen varierar över åren. År 2007 utbetalades endast 180 bidrag om tillsammans 72
tkr, vilket är lägre än de senaste åren. Till och med augusti månad i år har 153 bidrag betalats ut.
Om bidraget skulle utökas till åldern 0-19 år uppskattas antalet bidragsberättigade stiga till 1 000 1 200 per år. Landstingets redovisade kostnader för glasögonbidrag skulle då öka till 400 - 480 tkr/år
för de utbetalda bidragen. Omkostnaderna för att betala ut bidragen skulle även de öka, men är i
dagsläget inte kostnadsberäknade.
Avgiftskommittén följer löpande upp de avgifter och bidrag som finns i avgiftshandboken.
När enskilda avgiftsfrågor lyfts fram stämmer vi av med övriga landsting hur deras beslut ser ut. Vad
gäller glasögonbidrag skiljer vi oss inte från övriga landet. I dag finns även möjligheter att köpa
glasögon via Internet, vilket medför att priset blir betydligt lägre än om man köper dem via en
optikerfirma.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Lena Bäckelin om glasögonbidrag för barn
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen avslås.
YRKANDE
Christer Siwertsson yrkar bifall till punkt 1 i motionen.
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-10-08
Landstingsstyrelsen

PROPOSITION
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer Siwertssons yrkande
och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
RESERVATION
Mot beslutet reserverar sig Christer Siwertsson och Lise Hjemgaard-Svensson.

§ 158 Motion från G Norlander (c) om fullmäktiges ansvarsprövning (LS/828/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Göte Norlander (c) har lämnat in en motion till fullmäktige om att bokslutet för styrelsen får en
egen punkt och att denna punkt är skild ifrån ansvarsprövningen av styrelsen. Allmänhetens frågor
om bokslutet får ett eget ärende.
Fullmäktiges presidium har tagit fram ett förslag på svar.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Göte Norlander (c) om fullmäktiges ansvarsprövning
Förslag från fullmäktiges presidium
FÖRSLAG FRÅN FULLMÄKTIGES PRESIDIUM
Presidiet föreslår landstingsfullmäktige
Motionen besvaras på så sätt att fullmäktiges presidium vid planeringen av det sammanträde där
bokslut och ansvarsprövning behandlas beaktar motionens intentioner.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen tillstyrker presidiets förslag.

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-10-08
Landstingsstyrelsen

§ 159 Motion från Marianne Larm-Svensson (c) om att utreda
möjligheterna till ökad gästdialys (LS/81/2008)
ÄRENDEBESKRIVNING
Marianne Larm-Svensson yrkar i motion att landstingsfullmäktige beslutar att
utreda möjligheterna till en utökad gästdialys i länet.
Motionens intention beaktas under arbetet med ny- och ombyggnad av dialysavdelningen
kontakter tas med näringslivet för att undersöka intresse till samverkan
YTTRANDE
Utökad gästdialys i länet
Tidigare har utredning genomförts avseende uppstart av dialysverksamhet i Åre. Då var tanken att
ha en grundbeläggning av patienter boende i närområdet och antalet patienter var då sex stycken.
Därutöver skulle verksamheten kunna ta emot gästdialyser. Underlaget för grundbeläggningen
minskade dock och då gjordes bedömningen att verksamheten skulle bli alldeles för dyr att upprätthålla med de få gästdialyser som kunde förväntas. Verksamheten kräver väl utbildad sjuksköterskepersonal samt back up i form av läkarkompetens, vilket blir för kostsamt att upprätthålla vid
en låg beläggning.
När det gäller möjligheten att samverka med näringslivet så görs inte detta någon annanstans i Sverige när det gäller att privata företag går in och sponsrar landstingsverksamhet. Däremot drivs
vissa dialyskliniker i privat regi, såsom den på Sofiahemmet i Stockholm, men dessa är landstingsfinansierade till största delen. Utomlands drivs vissa dialyskliniker i privat regi, men det är i områden med mycket större turism jämfört med här i Jämtland. Dessutom är de dialyspatienter som
turistar i t ex Åre inte så många på grund av att de flesta dialyspatienter nuförtiden är äldre.
Mot bakgrund av detta har området gjort en bedömning att gästdialys i Jämtlands län bör utföras på
Östersunds sjukhus för att det ska ske på ett medicinskt säkert sätt och till rimliga kostnader.
De utökade möjligheterna till lokalplats, som planeras i den nya dialysavdelningen, för gästdialyser
kommer att kunna marknadsföras via t ex njurföreningen. Möjligheterna kan dock fortfarande vara
begränsade när det gäller tillgång på välutbildad personal.
Utökat antal platser i samband med ombyggnation
Projektering av ny dialysavdelning som planeras att tas i bruk hösten 2010 pågår och där har hänsyn
tagits till behovet av gästdialys.
För att klara att ta emot alla som önskar att få gästdialys i länet bedöms att ytterligare två dialysplatser måste byggas. Platserna kan också utnyttjas för dialys av egna patienter om behovet finns.
Antal gästdialyser under de senaste åren har varit:
2007
33 st
10 patienter
2006
20 st
8 patienter
Justerandes sign
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PROTOKOLL
Datum: 2008-10-08
Landstingsstyrelsen

2005

66 st

18 patienter

Antal patienter som nekas gästdialys p g a platsbrist är svår att bedöma men det kan röra sig om ca
50 st dialysbehandlingar per år. Kostnad för hela den nya dialysavdelningen (28 platser) är beräknad
till ca 39 mkr, d v s ca 1,4 mkr per plats. Extrakostnaden för de två gästdialysplatserna som
inräknats i byggkostnaden på 39 mkr beräknas dock endast till ca 0,4-0,5 mkr.
Varje gästdialys ger en intäkt:

6.000 kr/dialys

De rörliga kostnaderna (beroende på utökning av platser) per gästdialys kan uppskattas till:
Personalkostnad
1.800 kr (8 timmar per dialys inkl för- och efterarbete)
Material
...570 kr
Maskinkostnad
...560 kr (45 kr/tim + underhållskostnad 200 kr/
behandling)
Övrigt
..300 kr (tvätt, frukost, lunch etc)
Avskrivning och ränta bygginvestering 1.200 kr
SUMMA KOSTNAD (exkl overhead-kostnader)

4.430 kr/dialys

Kontakt med näringsliv och intresseorganisationer
Med beaktande av vad som beskrivits ovan bedöms det inte meningsfullt att ta kontakter med
näringslivet för att diskutera samverkan.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Marianne Larm-Svensson (c) om att utreda möjligheterna till ökad gästdialys omgående
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförs ovan i beslutsunderlaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.

§ 160 Motion från Klas Hallman om IVPA (LS/659/2007)
ÄRENDEBESKRIVNING
Klas Hallman har i en motion föreslagit att
1) IVPA- (I Väntan På Ambulans) verksamheten i länet utreds vad gäller avtalskonstruktioner och
hur verksamheten utförs.
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2) De direktiv regeringen gett i sitt beslut beaktas i skrivandet av nya avtalsförslag. Landstinget bör
sträva efter att avtalen har så lika villkor som möjligt i de olika kommunerna. De nya avtalen
föreläggs kommunerna och förhoppningsvis kan avtalen ingås.
3) Landstingsfullmäktige beslutar att sådana avtal får tecknas.
Landstingsfullmäktige beslöt 2008-02-26--27 § 39, att bifalla motionens punkter 1 och 2 genom att
en utredning företas om IVPA. Beredningen för vård och rehabilitering får i uppdrag att utföra
utredningen i samarbete med landstingsstyrelsen. Utredningen ska vara färdig i november 2008.
Motionens punkt 3 avslogs. Frågan återupptas när utredningen visar vilka avtal som bör träffas.
Beredningen för vård och rehabilitering har tillsatt en arbetsgrupp, bestående av Siw Lundkvist (s)
och Yngve Hamberg (c) för att göra utredningen. Till arbetsgruppens stöd har Nils-Arne Olofsson,
Akutområdet ingått som tjänsteman från styrelsen och Marie Holm Sherman från beredningen.
Arbetsgruppen har utifrån de förutsättningar som getts i uppdraget tagit fram ett förslag till avtalskonstruktion. Regeringens dåvarande direktiv, numera lagstiftning, utgör redan del av landstingets
IVPA-verksamhet.
BESLUTSUNDERLAG
Motion från Klas Hallman om IVPA
Förslag till avtalskonstruktion
ARBETSGRUPPENS FÖRSLAG
Arbetsgruppen föreslår att de existerande IVPA- avtalen fortsätter i nuvarande form med följande
tillägg:
1. Förbehåll görs om att de föreskrifter som SoS kommer att ge ut, ska beaktas i relation till de
gällande avtalen, vilket kan medföra att avtalen behöver förhandlas om för att anpassa avtalskonstruktionen till föreskrifterna
2. Ersättning baseras på ett fast pris per IVPA utryckning.
De nya avtalen ska gälla från och med 2009-01-01.
LANDSTINGSDIREKTÖRENS FÖRSLAG
Landstingsstyrelsen anser att förslaget är bra och bör kunna ligga till grund för vård- och
rehabiliteringsberedningens förslag till fullmäktige.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Enligt landstingsdirektörens förslag.
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§ 161 Information
7 oktober
Läkemedelsanvändning
Inledning (Revisorerna, Per Magnusson)
Kompetensutveckling ( Per Magnusson och Carina Träskvik)
Patientsäkerhet och läkemedel (Ulrika Jonsson, Per Magnusson och Anna Kerstin
Lejonklou)
Resultat och uppföljning (Jan Håkansson och Roland Ylander)
Framtid (Ingela Jönsson, Jan Håkansson)
Besök av fullmäktiges presidium (Hans Lundqvist, Göte Norlander och Elin Hoffner)
Information om revisionssvar - förbättringsarbete och vårdplatser (Olle Cristmansson och
Anna Kerstin Lejonklou)
Delårsbokslut augusti (Karin Jonsson)
Kort om Öppna jämförelser
Redovisning av förslag på svar på motion om IVPA
(Beredningen för vård och rehabilitering, Nils-Arne Olofsson)
8 oktober
Riks- och regionsjukvård, regionförbundet (Ingela Jönsson)
Rehabgaranti och sjukskrivningsprocessen- lägesrapport. Rekommendation om
företagshälsovård från SKL (Tommy Renström, Solgerd Lublin och Ann-Marie Jaarnek)
Stimulansmedel (Anna-Karin Mattson)
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