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§ 34 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen har preliminär föredragningslista över de
ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Följande ärende utgår:
Ärende 8 – Månadsrapport till landstingsstyrelsen (LS/37/2013) utgår.
Följande extra ärenden tas upp:
Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag till svar på motion från
Christer Siwertsson (M) om omorganisation av landstingets Folkhälsocentrum
(LS/231/2013)
Entledigande från uppdrag som landstingsdirektör (LS/664/2011)
Tillsättning av tillförordnad landstingsdirektör (LS/279/2013)
Rekrytering av landstingsdirektör (LS/289/2013)
Biobanker som strategisk forskningsresurs (LS/290/2013)
Preliminär föredragningslista fastställs med dessa ändringar som slutlig
föredragningslista.

§ 35 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(LS/4/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Sjukskrivningsprocess och Rehabiliteringsgaranti, uppföljning 2012 samt process
2013 presenteras av Solgerd Lublin.
Bland annat redovisas:
• Sjukskrivningsprocessen 2012 – Sammansättnig av rörlig del samt villkorad del
• Rehabiliteringsgarantin – villkor och resultat för 2012
• KBT behandlingar – villkor och resultat för 2012
• Sjukskrivningsprocessen för 2013 – villkor/förutsättningar för den rörliga samt
villkorade delen för 2013
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

Patientsäkerhetsberättelse, resultat och aktiviteter 2012 redovisas av Anna Kerstin
Lejonklou, Maria Omberg och Mattias Schindele.
Uppföljning Lex Maria inom Jämtlands läns landsting 2009-2012 presenteras av Mattias
Schindele.
Justerandes sign
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Maria Omberg informerar om Patientsäkerhetsenheten och dess uppdrag att vara till
stöd för verksamheten i patientsäkerhetsfrågor och verka för en hög säkerhetskultur
med nollvision för vårdskador.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
Området Patientsäkerhet ska även bevakas enligt landstingsstyrelsens internkontrollplan
2013 (IKP). Detta innebär att en del av föredragningstiden avsätts till att redovisa risker,
sårbarheter, lagefterlevnad samt förslag till styrelsen på åtgärder eller aktiviteter utifrån
de identifierade bristerna eller möjliga risker inom området.
Anna Kerstin Lejonklou redovisar risk- och sårbarhetsanalys för Jämtlands läns
landsting angående patientsäkerhet och avvikelsehantering:
Lagefterlevnad uppfylls såtillvida att det är möjligt att rapportera och handlägga
avvikelser. Dock är möjligheter till återkoppling av sammanställda avvikelser starkt
begränsad på grund av att statistik inte är möjlig att få fram på olika nivåer på ett enkelt
sätt.
Efter genomgång av risker och sårbarheter för landstinget kan konstateras att det finns
risk för att antalet rapporterade avvikelser ytterligare sjunker på grund av utebliven
återkoppling till medarbetare som skriver avvikelser. Det är heller inte möjligt idag att
dra nytta av innehållet i avvikelsesystemet för lärande. Båda dessa faktorer får betraktas
som hot mot patientsäkerheten eftersom det inte går att arbeta förebyggande.
Följande utvecklingsarbeten är påbörjade med anledning av identifierade brister/risker:
• Vid ledningens genomgång hösten 2012 beslutades att förbättringar ska göras så
att statistik ska kunna tas ut på enklare sätt.
• Enkät är genomförd till chefer och kvalitetsgranskare för att efterhöra
synpunkter och förslag till förbättringar som kan gälla även andra delar av
avvikelsesystemet t.ex. ändringar i formulär
Sammanfattningsvis ska påpekas att det finns risk för bristande patientsäkerhet och även
risk för bristande uppföljning av säkerhet inom andra områden eftersom samma
avvikelsesystem används.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar följande med anledning av rapporteringen:
”För att uppfylla kraven för lagefterlevnad är det angeläget att återkoppling av avvikelser
sker, detta för att antalet rapporterade avvikelser inte ytterligare ska minska på grund av
utebliven återkoppling till medarbetare och för att förebyggande arbete ska gå att
genomföra. Landstingsstyrelsen ser det därför angeläget att hantering av återkoppling
görs.”
Justerandes sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

För att uppfylla kraven för lagefterlevnad är det angeläget att återkoppling av avvikelser
sker, detta för att antalet rapporterade avvikelser inte ytterligare ska minska på grund av
utebliven återkoppling till medarbetare och för att förebyggande arbete ska gå att
genomföra. Landstingsstyrelsen ser det därför angeläget att hantering av återkoppling
görs.

Stimulansmedel för äldre/ Bättre liv för äldre; beskrivning av process, resultat
2012 och plan 2013 redovisas av Anna-Karin Mattsson.
Anna-Karin Mattsson presenterar resultat efter slutredovisning av stimulansmedel för
äldre (Socialstyrelsen), perioden 2007-2012. Syftet har varit att stödja kommuner och
landsting i arbetet med att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre samt
förbättra samverkan mellan kommuner och landsting.
Bland annat tas upp följande punkter:
Sju prioriterade områden har funnits under åren:
• Rehabilitering
• Kost och nutrition
• Läkemedelsgenomgångar
• Demensvård
• Sociala innehållet
• Förstärkt läkarmedverkan
• Förebyggande arbete
Totalt har JLL för åren 2007-2011 erhållit 19,6 mkr. Ca 2,1 mkr kommer att återbetalas
då samtliga medel inte har förbrukats t.o.m. 2012 års utgång (ca 10%).
Vidare presenteras resultat för Bättre liv för sjuka äldre med följande fokusområden:
• God läkemedelsbehandling för äldre
• Preventivt arbetssätt
• God vård vid demenssjukdom
• Sammanhållen vård och omsorg kring de mest sjuka äldre
• God vård i livets slutskede
Redovisning av resultat prestationsersättning 2012, presenterades även för
landstingsstyrelsen i november. JLL erhöll drygt 1,3 mkr.
Förutsättningar för 2013 presenteras; grundläggande kraven skärps.
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

Säkerhetsarbetet, rapport 2012 och plan 2013 (IKP), presenteras av Anna-Lena
Alfreds.
Området Beredskap och säkerhet (krisberedskap, grundläggande säkerhet och
informationssäkerhet) ska även bevakas enligt landstingsstyrelsens internkontrollplan
2013 (IKP). Detta innebär att en del av föredragningstiden avsätts till att redovisa risker,
sårbarheter, lagefterlevnad samt förslag till styrelsen på åtgärder eller aktiviteter utifrån
de identifierade bristerna eller möjliga risker inom området.
Anna-Lena Alfreds redovisar risker och sårbarheter avseende verksamhet inom Enheten
för Krisberedskap, säkerhet och miljö:
Den främsta risken för landstinget inom säkerhetsarbetet bedöms idag finnas inom
området informationssäkerhet. Området är av olika anledningar eftersatt och landstinget
lever inte fullt upp till de lagar och krav som styr. En ny informationssäkerhetssamordnare är utsedd (Anna-Lena Alfreds). En grupp med bred kompetens byggs nu
upp för att arbeta med frågorna landstingsövergripande. Årlig återföring av
informationssäkerhetsarbetet ska ske till vårdgivaren enligt SOSFS 2008:14 2 kap 3 §,
vilket inte har gjorts under 2012. En aktivitetsplan har skapats för att integrera
informationssäkerhet i ledningssystemet enligt standard ISO 27001. Mycket arbete
återstår och det är delvis en resursfråga hur fort och i vilken omfattning arbetet kan
fortskrida.
Utifrån risk- och sårbarhetsanalyser som gjorts i landstinget har åtgärder för att
förebygga risker och brister prioriterats. Åtgärder som bedömts ha hög effekt men också
hög kostnad har prioriterats ned t ex vattenförsörjning, system för snabb
informationsspridning och trygghetscentraler. Detta kan behöva omprioriteras via
regionala säkerhetsrådet.
Övriga risker är att landstinget inte har någon färdig evakueringsplanering trots beslut i
regionala kriskommittén 2011 november. Inte heller har arbetet med
kontinuitetshantering påbörjats i någon nämnvärd utsträckning. Arbetet planeras
påbörjas under 2013, men någon färdig metod för t ex kontinuitetsplanering finns i
dagsläget inte.
Inom kris- och katastrofmedicin är resursfrågan en risk när det gäller utbildning och
övning, då det inte längre tillförs några medel från Socialstyrelsen för detta. Risken är
uppenbar att inte verksamheten i dagsläget kan prioritera detta när landstingen själva ska
bära hela kostnaden enligt ansvarsprincipen. Diskussion förs också på nationell nivå.
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Landstingets kultur avseende öppenhet och tillgänglighet till sjukvården är en risk sett ur
ett säkerhetsperspektiv, det blir en intressekonflikt mellan att låsa och sektionera för
personalens säkerhet kontra allmänhetens och patienters uppfattning om fysisk
tillgänglighet till landstingets verksamhet.
Kraftigt ökade abonnemangskostnader för RAKEL är också en risk för landstinget,
kostnaden riskerar att öka med 0,5 mkr per år för JLL. Då avstannar utveckling och
utbyggnad av RAKEL som kan vara en god säkerhetsåtgärd för att säkerställa
kommunikation t ex vid landstingets hälsocentraler ute i länet. Det finns också behov av
att bygga ut täckningen för RAKEL på plan 3, 4 samt kulvert på sjukhuset.
Hot och våld i primärvård, ambulans tenderar att öka och är problematisk då personalen
många gånger befinner sig på långt avstånd från vakt, polis.
Avsaknad av statistik modul i avvikelsesystemet är en risk för all verksamhet, då det inte
möjliggör systematisk uppföljning och sammanställning för att sedan kunna arbeta
förebyggande.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar följande med anledning av rapporteringen:
”Avseende intern kontroll för landstingets säkerhetsarbete gör landstingsstyrelsen
observationer att det finns stora brister vad avser informationssäkerhet och
evakueringsplanering för sjukhuset. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören förnyat
uppdrag att omedelbart påbörja arbetet med dessa två områden.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Avseende intern kontroll för landstingets säkerhetsarbete gör landstingsstyrelsen
observationer att det finns stora brister vad avser informationssäkerhet och
evakueringsplanering för sjukhuset. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören
förnyat uppdrag att omedelbart påbörja arbetet med dessa två områden.

Miljö, rapport 2012 och plan 2013 presenteras av miljökoordinatorn Åsa Paletun.
Genomgång av måluppfyllelse/resultat 2012.
Aktuellt inom miljö år 2013 redovisa. Bland annat informeras om följande:
• Långsiktig utvecklingsplan för Miljö
• Landstingsövergripande Handlingsplan för 2013
• Omcertifiering av miljöledningssystemet
• Miljötillsyn av sjukhuset
• Förslag på inköp av kemikaliehanteringssystem
• Resursbrist – förebyggande arbete och information/utbildning till
Justerandes sign
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verksamheterna kraftigt eftersatt
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

Tillgänglighet och Vårdgaranti, analys av avvikelse 2012 och plan för 2013
presenteras av Kerstin Andersson Thorell.
Följande punkter redovisas bland annat:
• Resultat för måluppfyllelse 2012 för tillgänglighet och vårdgaranti
• Vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa
• Väntetider inom specialistsjukvårdens akutmottagning
• Under år 2012 har landstinget erhållit 2, 9 miljoner kronor i utdelning från
statens kömiljardsatsning
Analys av avvikelse:
• De arbetsinsatser som gjorts hittills har inte gett resultat och ytterligare åtgärder
krävs för att uppnå målresultat.
• De flesta verksamheter har dock påbörjat förbättringsåtgärder för att öka
tillgängligheten.
• Förbättringsåtgärder är tidskrävande .
Plan för 2013:
• Verkställa de beslut som fattas enligt handlingsplan för produktions- och
kapacitetsplanering
• Följa ”Ledtider för Bild- och funktionsmedicin samt neurofysiologi”
• Införa nationell modell för ”Uppföljning av återbesök inom planerad
specialiserad vård”
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

Öppna jämförelser 2012, analyserad rapport presenteras av Anna Kerstin Lejonklou.
Bland annat följande punkter redovisas utifrån Rapport Öppna jämförelser:
• Självmord i befolkningen
• Jämförelse ranking 2011 respektive 2012 samt hur den faktiska förändringen ser
ut
• Medicinsk kvalitet enligt Öppna jämförelser i överblick 2012
• Patientgrupper med svaga resultat enligt tidigare Öppna jämförelser
Åtgärder med anledning av resultat i Öppna jämförelser presenteras.
• Underlagen i Öppna jämförelser börjar bli för gammal, angeläget att arbeta med
Justerandes sign
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färskare resultat
Bättre nyttja av kvalitetsregisters underlag
Fortsätta med påbörjade aktiviteter t.ex. inom stroke
Förändrat, ny kvalitetsprocess för Diabetes
Fokusera på egen utveckling jämfört med riket och/eller andra landsting vi vill
kunna jämföra oss med
Utveckling av strukturer för kunskapsstyrning

LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 36 Styrelsens information om frågor som kan inverka på
landstingets utveckling och ekonomiska ställning
(LS/5/2013)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Uppföljning läkemedel och riks- och regionvård presenteras av Karin Lindgren och
Ingela Jönsson.
Karin Lindgren presenterar bland annat följande punkter:
• Uppföljning handlingsplan läkemedel 2012
• Läkemedelskostnaderna 2012
• Den totala läkemedelskostnaden minskade ca 7,5 miljoner kronor 2012 jämfört
med året innan.
• Kostnadsutveckling total och Läkemedelskostnad JLL
• Resultat angående läkemedel för Satsningen de mest sjuka äldre 2012 och 2013
• Minskad antibiotikaförskrivning för 2012
• Förutsättningar för Patientsäkerhetssatsningen 2013
Ingela Jönsson presenterar uppföljning för Riks- och regionvård 2012. Bland annat
följade punkter:
• Total kostnad för de senaste 6 åren.
• Köpt vård av NUS - prisökning och faktiska kostnader redovisas
• Regionavtal med NUS 2013
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
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Uppföljning landstingsövergripande projekt presenteras av Nina Fållbäck Svensson
och Ingalill Persson.
Lägesrapport för följande projekt presenteras:
• Förstudie för produktions- och kapacitetsplanering, tillgänglighet
• Akutprojektet
• Operationsprojektet
• Ortopedprojektet
• Vårdplatsutredning
• Vårdprocesser
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 37 Styrelsens uppsiktsskyldighet över kommunal
verksamhet som drivs i företag och kommunalförbund
(LS/6/2013)
Ärenden enligt uppföljningsplan:
Uppföljning 2012 för Gemensam nämnd Frostviken presenteras av Anne-Marie
Jaarnek.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

Uppföljning 2012 för Gemensamma nämnd för upphandling, lagerhållning och
distribution av sjukvårdsprodukter presenteras av Lena Larsson.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

Uppföljning 2012 för Norrlandstingens Regionförbund (NRF) presenteras av
Ingela Jönsson.
Bland annat tas följande punkter upp:
• Viktiga beslut i NRF 2012
• NRF:s ekonomi
• NRF och framtiden:
• Chefssamrådens uppdrag 2012-2013
• Viktiga ärenden under 2013
Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.

§ 38 Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/7/2013)
Personalpolitiska utskottet
Bengt Bergqvist informerar om personalpolitiska utskottets senaste sammanträde den 14
februari. Bland annat behandlades följande punkter: löneöversyn 2013 och SAP
diskuterades, genomgång av arbetsmiljö och sjuktal, budgetläge för ledningsstab
personal, ändrade sammanträdestider i mars.
Etiska utskottet
Anna Hildebrand informerar om etiska utskottets senaste sammanträde den 25 januari.
Bland annat behandlades följande punkter: Föreningspunkten, barnkonventionen och
brukarmedverkan.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud informerar om ekonomiutskottets sammanträde den 5 februari. Bland
annat behandlades/diskuterade följande punkter: Uppdrag från landstingsstyrelsen
angående ändring i landstingsstyrelsens arbetsordning, ej antagna förslag från
landstingsstyrelsens september sammanträde, delat ledarskap, stimulansbidrag,
schemaläggning /vårdplatser, planering för Landstingsplan 2014-2016, revidering av
Landstingsplan 2013-2015 och information om Transitio.
Återrapporteringen av ekonomin sker även under punkten Landstingsdirektörens
rapport.
FoU-rådet
FoU-rådet har inget att rapportera.

§ 39 Landstingsdirektörens rapport (LS/8/2013)
Tf Landstingsdirektör Björn Ahlnäs rapporterar om följande punkter:
Rapportering angående lustgasdestruktionsanläggning (Helge Jonsson)
Information om VAS och lägesrapport upphandling av journalsystem (Marit Nilsson)
Vidare redovisas uppdragen till landstingsdirektören från landstingsstyrelsens
sammanträde 2013-01-22—23, § 4:
Justerandes sign

Justerandes sign
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Redovisning av uppdrag: Ledning och styrning av ekonomin
• Ekonomistaben införskaffade 2012 ett IT-stöd för budget och prognosarbete.
Samtliga ekonomer har utbildats. Chefer utbildas efterhand och får då tillgång
till systemstödet och tillhörande rapporter.
• KPP snart infört. Maj 2013 finns 2012 års data framme. Chefer och
stabsmedarbetare får då tillgång till information om vårdens kostnader per
vårdtillfälle. För att kunna nyttja detta i ekonomi- och verksamhetsstyrningen
krävs att verksamheten tar till sig detta och avsätter tid för analysarbete.
• Uppföljning av verksamhetens resultat ges hög prioritet 2013, såväl ekonomi
som verksamhet. Den centruminterna uppföljningen och rapporteringen
kommer att vara föremål för översyn och utveckling.
Redovisning av uppdrag: Strategiskt upphandlingsarbete
• Strategisk upphandling handlar bl.a. om att hitta områden som är kostsamma att
upphandla och att arbeta aktivt med avtalsuppföljning, avtalstrohet och
inköpsprocess.
• Strategisk upphandling är inte en avtalsproducent utan arbetar aktivt med
tecknade avtal, avtalsuppföljning, avtalstrohet samt inköpsprocessen med
inköpsrutiner, inköpssystem etc.
• Landstingets upphandlingsenhet genomför och medverkar i regionala
upphandlingar, nyttjar nationella ramavtal och samverkar med andra
upphandlande myndigheter.
Exempelvis inventeras behovet av medicinteknisk utrustning inför upprättande
av ramavtal.
• Viktigt med ledningens stöd. Det är inte alltid verksamheterna vill upphandla.
Redovisning av uppdrag: Investeringar får ej överstiga avskrivningsutrymmet
• Översyn pågår av styrdokumenten för investeringar. Förslag planeras lyftas till
ekonomiutskottet under våren.
• Strategiska investeringar: Styrgrupp för införande av ny teknik och nya metoder,
därefter direktörsbeslut.
Reinvesteringar: Beslut i linjen enligt delegationsordningen.
Fastighetsinvesteringar: Lokalgrupp, därefter landstingsfullmäktige.
• Chefer äger rätt att omdisponera budgetmedel mellan kostnadsslag och därmed
öka/minska avskrivningsbudgeten utifrån den verksamhet som planeras.
• Investeringar kan vara lönsamma, exempelvis då de ersätter personal eller andra
kostnader. Om avskrivningsutrymmet låses bör det övervägas att ge någon
rätten att bevilja frånsteg.
Redovisning av uppdrag: Landstingsstyrelsens budgetuppföljning inkl
åtgärdsplaner
Ekonomiutskottet fick i uppdrag att se över processen kring landstingsstyrelsens
budgetuppföljning och åtgärdsplaner och att fortsätta arbetet kring landstingets
ekonomi med förslag till åtgärder (Landstingsstyrelsen 2013-01-22—23, § 4, punkt 12)

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ökat fokus läggs på uppföljning; ekonomi, produktion, kvalitet och personal.
Uppdraget kommer att vara centralt vid ekonomiutskottets möten under våren.
Ekonomiutskottet bjuder in representant från Folkpartiet för att möjliggöra bred
politisk förankring och delaktighet. Centrumcheferna inbjuds till
ekonomiutskottets möten.

Redovisning av uppdrag: Arbetet med telemedicin ska ytterligare tydliggöras
Handlingsplan för eHälsa är en aktivitet i Landstingsdirektörens verksamhetsplan för
2013. Handlingsplanen kommer att utformas av eHälsorådet under februari-mars.
Utveckling av nya tillämpningar inom telemedicin och distansoberoende tjänster,
kommer att ingå som en del av planerade aktiviteter inom området vårdtjänster.
Redovisning av uppdrag: Delegationsordningen i Jämtlands läns landsting
Förslag till förändringar (gäller befogenhetsplanen och inte delegationsordningen)
presenteras:
• Avrop från befintliga avtal om personalinhyrning (tillägg hyrläkare)
Nuvarande skrivning: enhetschef efter samråd med områdeschef
Förslag 1: Bibehåll m h t uppdrag/resurs
Förslag 2: Stryk samråd. Överordnad chef (motiv att områdeschef är
verksamhetschef enligt HS-lagen och ytterst ansvarig)
• Upphandling av kortare tidsbegränsade avtal om personalinhyrning (utanför
ramavtal)
Nuvarande skrivning: Centrumchef
Förslag: Centrumchef i samråd med upphandlingsenheten
Redovisning av uppdrag: Lyfta fram goda exempel
• Ständigt flöde av goda exempel redan nu
• Planer för framtiden:
• Teman, ex:
1. Förbättringar för vårdtagare
2. Förbättringar för arbetstagare
3. Forskning inom landstinget
• Fokus, ex:
1. Produktions- och kapacitetsplaneringen
i ett större sammanhang
enskilda delar
2. Förklarande artikelserier
förbättringar inom t ex vårdflöden
Redovisning av uppdrag: Uthyrning av lokaler, bl.a. BUP
Landstinget har 4,5% vakansgrad av beståndet på ca 212 000m².
Består i princip bara av lokaler som är svåra eller omöjliga att hyra ut:
• Primärvården 1438m² (I huvudsak enstaka rum på HC ute i länet.
Sammanhängande ytor finns i Svenstavik, Hoting, Hammerdals källare och en
flygel i Strömsund)
Justerandes sign
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Folktandvården 520m² (I huvudsak verksamheter som är nedlagda och ligger
ofta mitt i annan verksamhet. Ex Odensala och lab i Strömsund)
Lasarettet 3589m² (Mörka förråd under mark. Ex gamla centralarkivet och
skyddsrum. Halva ytan på plan 12 men denna är viktig som evakueringsyta vid
ombyggnader i huset eller om landstinget skulle snabbt behöva evakuera
verksamhet som t.ex. vid brand eller vattenskada. Hela ytan nyttjas idag.)
Övriga lokaler 4127m² (BUP-huset, inneklimatproblem ej uthyrningsbart.
Mörka förråd i Göviken)

Redovisning av uppdrag: Primärvårdens ekonomi
Omfattande material till primärvårdens ekonomi presenteras.
Under- och överskott i förhållande till omslutning per HC presenteras.
Ekonomistyrning redovisas:
• Nytt uppföljningspaket månatligen
• Riktat stöd till enheter med störst ekonomisk avvikelse
• Benchmarking – internt –transparent inom hela PV
• Kapacitetsplanering: Styrning av bemanningsföretag på centrumnivå.
• Kommande planerade strukturförändringar: Närvårdsområde Östersund
- Ett chefsled bort
- Mycket begränsad verksamhet vid Torvalla från och med 1/7
• Särskild plan för intäkter
Redovisning av uppdrag: EU-handläggare placeras i JLL omgående
Förslag på organisatorisk placering:
• Planerings och beställarstaben
Rekrytering kommer ske enligt JLL:s normala rutiner:
• Ev. extern rekrytering beroende på interna intressenters kvalifikationer
• Tidplan – våren 2013
• Finansiering – inom stabens ramar – men OBS centrumet prognostiserar
underskott för 2013
• Intäktsfinansiering troligen orealistiskt för 2013

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar följande:
1. Landstingsstyrelsen tackar för rapporteringen och bra presentationer.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra de insatser
som har redovisats samt att ekonomiutskottet fortsätta följer utvecklingen.
3. Uppdrag angående Delegationsordningen lyfts till ekonomiutskottet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen tackar för rapporteringen och bra presentationer.
2. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra de
insatser som har redovisats samt att ekonomiutskottet fortsätta följer
utvecklingen.
3. Uppdrag angående delegationsordningen lyfts till ekonomiutskottet.

§ 40 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag
till svar på motion från Christer Siwertsson (M) om
omorganisation av landstingets Folkhälsocentrum
(LS/231/2013)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om
omorganisation av landstingets Folkhälsocentrum. Landstingsfullmäktige har fördelat
motionen till landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om omorganisation av landstingets
Folkhälsocentrum

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 1-2 oktober 2013 ta fram ett förslag till svar på motion om omorganisation av
landstingets Folkhälsocentrum.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 1-2 oktober 2013 ta fram ett förslag till svar på motion om omorganisation av
landstingets Folkhälsocentrum.

§ 41 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag
till svar på motion från Susanné Wallner (M) om
inrättande av en beslutscontroller (LS/180/2013)
Ärendebeskrivning
Susanné Wallner (M) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om inrättande av
en beslutscontroller (LS/180/2013). Landstingsfullmäktige har fördelat motionen till
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(34)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-02-19--20

landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Susanné Wallner (M) om inrättande av en beslutscontroller

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 1-2 oktober 2013 ta fram ett förslag till svar på motion om inrättande av en
beslutscontroller.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar att landstingsdirektören får i uppdrag att senast till
landstingsstyrelsen den 28-29 maj 2013 ta fram ett förslag till svar på motion om
inrättande av en beslutscontroller.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 28-29 maj 2013 ta fram ett förslag till svar på motion om inrättande av en
beslutscontroller.

§ 42 Uppdrag till landstingsdirektören att ta fram förslag
till svar på motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M) om
tidsbokning till mottagningar vid hemsida på internet
(LS/181/2013)
Ärendebeskrivning
Lise Hjemgaard-Svensson (M) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om
tidsbokning till mottagningar via hemsida på internet (LS/181/2013).
Landstingsfullmäktige har fördelat motionen till landstingsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Motion från Lise Hjemgaard-Svensson (M) om tidsbokning till mottagningar via
hemsida på internet

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 1-2 oktober 2013 ta fram ett förslag till svar på motion om tidsbokning till
mottagningar via hemsida på internet.

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 1-2 oktober 2013 ta fram ett förslag till svar på motion om tidsbokning till
mottagningar via hemsida på internet.

§ 43 Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av
läkemedels- och apoteksmarknaden (LS/1726/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits att lämna synpunkter på remiss angående pris,
tillgång och service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden. Ett
förslag till yttrande har nu upprättats. Jämtlands läns landsting ställer sig huvudsakligen
positivt till de väl genomarbetade förslagen, men stödjer inte vissa av utredarens förslag
bland annat inom prissättningsområdet.
Remissvar ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 25 februari 2013.

Beslutsunderlag
Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 - Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling
av läkemedels- och apoteksmarknaden (LS/1726/2012)
Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2012:75

Landstingsdirektörens förslag
Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 - Pris, tillgång och service - fortsatt
utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (LS/1726/2012) lämnas enligt
utarbetat förslag.

Yrkanden
Monalisa Norrman (V) yrkar på följande ändring på sidan 4, styck 2:
Meningarna ”I glesbygden och på mindre orter (…)”till styckets sluts utgår och ersätts
med följande:
”Glesbygdsapotek har inte alla gånger, på grund av avstånd, andra apotek att hänvisa till.
I det läget hjälper inte ett elektroniskt söksystem. Jämtlands läns landsting anser att
möjligheterna att skicka läkemedel mellan olika apotek behöver utvecklas och att det
jämsides med detta behöver utvecklas invånartjänster som möjliggör bokning på apotek
och hemleveranser av läkemedel. Jämtlands läns landsting betonar också den viktiga
samhällsservice som de lokala apoteken utgör och att förutsättningarna för
glesbygdsapotekens fortsatta lokala närvaro behöver uppmärksammas och garanteras.”

Justerandes sign

Justerandes sign
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Monalisa Norrman (V) yrkar vidare på följande efter sista stycke på sidan 2:
” Den miljöpåverkan som parallellimport medför som resultat av att läkemedel
transporteras mellan länder med olika prissättning måste närmare analyseras och
värderas mot förväntade ekonomiska vinster innan man föreslår åtgärder som ytterligare
stimulerar detta.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans ändringsyrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag inklusive Monalisa
Norrmans ändringsyrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Monalisa Norrmans tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 - Pris, tillgång och service - fortsatt
utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (LS/1726/2012) lämnas enligt
utarbetat förslag inklusive antagna ändringar och tillägg enligt Monalisa Norrmans
yrkanden.

§ 44 Svar på granskning av processer i vårdkedjan
(LS/1695/2012)
Ärendebeskrivning

Landstingets revisorer har granskat landstingets processer i vårdkedjan. Revisorerna har
funnit att styrningen av processarbetet bör tydliggöras och att uppföljningen bör
förbättras. Vidare rekommenderar revisorerna att landstingsstyrelsen ser över
överlämnandet av processägar- och
processledarskapet i samband med chefsbyten.
Man rekommenderar också att rutinerna för processarbete bör innehålla ett avsnitt om
erfarenhetsåtervinning.
Identifierade förbättringsområden är bättre IT-stöd, tillgång till specialistkompetens, tid
för processarbete, fokus på lösning av intressekonflikter och förbättrad diarieföring.
Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdsstaben.

Beslutsunderlag
Granskning av Processer i vårdkedjan (LS/1695/2012)
Förslag till yttrande 2013-02-08

Justerandes sign

Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen

Landstingsdirektörens förslag
1. Svar lämnas till landstingets revisorer enligt upprättat förslag daterat 2013-02-08.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att beakta och åtgärda brister i det fortsatta
utvecklingsarbetet enligt upprättat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar lämnas till landstingets revisorer enligt upprättat förslag daterat 2013-02-08.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att beakta och åtgärda brister i det fortsatta
utvecklingsarbetet enligt upprättat förslag.

§ 45 Patientsäkerhetsberättelse 2012 (LS/201/2013)
Ärendebeskrivning
Landstinget har sedan 1 januari 2011 skyldighet enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659)
att skriva patientsäkerhetsberättelse senast den 1 mars varje år för att tillhandahålla för
den som önskar ta del av den.
Enligt Socialstyrelsen har upprättandet av patientsäkerhetsberättelsen flera syften:
Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, t.ex.
allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientsäkerhetsorganisationer.
Det finns inget krav på att vårdgivaren ska lämna patientsäkerhetsberättelsen till
Socialstyrelsen eller annan myndighet. Däremot är vårdgivaren skyldig att inrätta ett
ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Patientsäkerhetsberättelsen är en del av
det ledningssystemet.
Patientsäkerhetsberättelsen har upprättats inom Hälso- och sjukvårdsstaben.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse Jämtlands läns landsting 2012

Landstingsdirektörens förslag
Patientsäkerhetsberättelsen 2012 godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Patientsäkerhetsberättelsen 2012 godkänns.

Justerandes sign
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§ 46 Initiativärende från Finn Cromberger (FP) om
Cryptosporidium epidemin i Östersund 2010-11
(LS/39/2013)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har begärt en redovisning av om en dom angående skadestånd
med anledning av otjänligt dricksvatten på grund av Cryptosporidium påverkar
Jämtlands läns landstings uppfattning om man ska kräva ersättning från Östersunds
kommun eller inte. Enligt domen har hyresgäst rätt till nedsättning av hyra för den tid
som dricksvattnet var otjänligt.
Landstinget har behandlat frågan om att begära ersättning i svar på en motion från
Christer Siwertsson (M). Enligt motionen föreslog Siwertsson att landstingsfullmäktige
skulle ge landstingsstyrelsen i uppdrag att beräkna och kräva ersättning från Östersunds
kommun för de merkostnader på över 200 000 kronor som landstinget åsamkats till
följd av att dricksvattnet under en period i vintras var förorenat av
Cryptosporidiumparasiter. Motionen avslogs av landstingsfullmäktige 2011-06-15, § 141.
Avslaget motiverades på följande sätt: ”Med delaktighet från externa jurister och
kommunens försäkringsbolag har Östersunds kommun gjort en egen juridisk utredning
om kommunens skadeståndsskyldighet. Man kom fram till att kommunen inte är skyldig
att betala ut skadestånd. Landstinget har flera alternativ för att hantera merkostnaderna
för Cryptosporidiumparasiten. Man kan betrakta uppkomna kostnader som förbrukade
och avstå från att begära ersättning från Östersunds kommun eller man kan begära
ersättning från Östersunds kommun. Om man begär ersättning från Östersunds
kommun kan det få flera olika konsekvenser. Det är sannolikt att Östersunds kommun
skulle avslå en begäran om ersättning med hänsyn till att man i den juridiska utredningen
inte ansåg att man var skadeståndsskyldig. Formuleringen i aktuell lagtext lämnar visst
utrymme för tolkningar som kan medge ersättning. Landstinget har möjlighet att
stämma kommunen vid domstol för att få ärendet prövat. Om landstinget förlorar målet
tvingas landstinget betala både sina egna och Östersunds kommuns rättegångskostnader.
Oavsett utfallet av en process är det tveksamt om det är i länets skattebetalares intresse
att använda skattemedel för ett sådant ändamål. Sammantaget görs bedömningen att
eventuell nytta av den föreslagna åtgärden blir mindre än de olägenheter som den ger
upphov till.”
Den dom som Finn Cromberger hänvisar till avser ett hyresförhållande. Till grund för
domen ligger ett hyresavtal och jordabalkens regler om hyra. Ett krav på ersättning från
landstinget kommer att bedömas enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och
allmänna bestämmelser för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning. Domen påverkar således inte den tidigare bedömning av möjligheten
till ersättning eller konsekvenserna av en tvist.
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Beslutsunderlag
Initiativärende från Finn Cromberger (FP) om Cryptosporidium epidemin i Östersund
2010-11.

Landstingsdirektörens förslag
Informationen läggs till handlingarna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Informationen läggs till handlingarna.

§ 47 Kvalitetsregistret Svenskt bråckregister
(LS/114/2012)
Ärendebeskrivning
Svenskt Bråckregister är ett nationellt kvalitetsregister för ljumskbråckkirurgi. Registret
innehåller uppgifter om ljumskbråcksoperationer hos patienter som är 15 år och äldre.
Registrets skapades i Motala 1992 av professor Erik Nilsson. Sedan år 2004 finns
registret hos kirurgkliniken, Östersunds sjukhus. Idag deltar över 80 kliniker i registret
vilket motsvarar cirka 95 % av landets ljumskbråckskirurgi. En databas med detaljerade
uppgifter för mer än 150 000 bråckoperationer har byggts upp.
Registeransvarig myndighet är Landstinget i Jämtland. Ansvarig registerhållare är Pär
Nordin vid kirurgkliniken, Östersunds sjukhus.
Registret har en styrgrupp på 15 personer som sammanträder två gånger årligen. Extern
validering av registerdata sker årligen genom läkare som åker runt till 7 - 10 slumpvis
utvalda sjukhus och jämför operationsliggare samt patientjournal med registerdata. En
närmare beskrivning av registret och kvalitetsregister och organisationen kring dessa
finns i pm Kvalitetsregistret Svenskt bråckregister.
Det har inte tidigare fattats formellt beslut i landstinget om registret. Det måste
fastställas vem som är personuppgiftsansvarig för registret. Eftersom landstingsstyrelsen
leder hälso- och sjukvården inom landstinget är det också styrelsen som är
personuppgiftsansvarig om ingen annan utses. För att klargöra detta måste styrelsen
fatta ett beslut om detta.
För att hantera registret och tillse att bland annat personuppgiftsansvaret uppfylls ska en
registerhållare utses. Registerhållaren ansvarar för registrets utveckling, drift och
återrapportering till berörda målgrupper. I uppdraget ingår också att tillse att registret
följer de krav som ställs i patientdatalagen och andra lagar, förordningar och föreskrifter.
Registerhållaren företräder också registret gentemot andra deltagande vårdgivare och
gentemot Sveriges kommuner och landsting.
Justerandes sign
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I landstingets beslutsordning finns för närvarande ingen reglering av att utse
registerhållare varför landstingsstyrelsen måste fatta beslut om detta eller delegera
beslutsrätten för detta. Eftersom landstinget endast har ansvar för ett register och detta
avser verksamhet som ligger inom verksamhetsområde kirurgi, ögon och öron kan vara
lämpligt att befogenheten att utse registerhållare ligger på chefen för det
verksamhetsområde.
Landstingsstyrelsen måste också reglera beslutsfattande kring utseende av ledamöter i
styrgruppen för registret och om utlämnande av uppgifter ur registret. Befogenheten att
besluta om ledamöter i styrgruppen kan lämpligen ligga på registerhållaren.
Befogenheten att besluta om utlämnande av uppgifter från registret kan lämpligen ligga
på registerhållaren efter samråd med styrgruppen.

Beslutsunderlag
Pm Kvalitetsregistret Svenskt bråckregister

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstingsstyrelsen är personuppgiftsansvarig myndighet för Svenskt
bråckregister.
2. Landstingsstyrelsen delegerar till chefen för verksamhetsområde kirurgi, ögon
och öron att besluta om utseende av registerhållare för Kvalitetsregistret Svenskt
bråckregister.
3. Landstingsstyrelsen uppdrar till registerhållaren för Kvalitetsregistret Svenskt
bråckregister att ansvara för registrets drift och utveckling i enlighet med de krav
som ställs i lagar, förordningar och föreskrifter samt enligt de förutsättningar
som gäller för Kvalitetsregister, bland annat extern finansiering. Registerhållaren
företräder registret gentemot andra deltagande vårdgivare och gentemot Sveriges
kommuner och landsting.
4. Landstingsstyrelsen delegerar till registerhållaren för Kvalitetsregistret Svenskt
bråckregister att besluta om utseende av ledamöter i styrgruppen för registret.
5. Landstingsstyrelsen delegerar till registerhållaren för Kvalitetsregistret Svenskt
bråckregister att efter samråd med styrgruppen besluta om utlämnande av
uppgifter från registret.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen är personuppgiftsansvarig myndighet för Svenskt
bråckregister.
2. Landstingsstyrelsen delegerar till chefen för verksamhetsområde kirurgi, ögon
och öron att besluta om utseende av registerhållare för Kvalitetsregistret
Svenskt bråckregister.
Justerandes sign
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3. Landstingsstyrelsen uppdrar till registerhållaren för Kvalitetsregistret Svenskt
bråckregister att ansvara för registrets drift och utveckling i enlighet med de
krav som ställs i lagar, förordningar och föreskrifter samt enligt de
förutsättningar som gäller för Kvalitetsregister, bland annat extern finansiering.
Registerhållaren företräder registret gentemot andra deltagande vårdgivare och
gentemot Sveriges kommuner och landsting.
4. Landstingsstyrelsen delegerar till registerhållaren för Kvalitetsregistret Svenskt
bråckregister att besluta om utseende av ledamöter i styrgruppen för registret.
5. Landstingsstyrelsen delegerar till registerhållaren för Kvalitetsregistret Svenskt
bråckregister att efter samråd med styrgruppen besluta om utlämnande av
uppgifter från registret.

§ 48 Föreningspunkten (LS/1828/2012)
Ärendebeskrivning
Protokollsutdrag från etiska utskottet 2013-01-25, § 7 - Föreningspunkten
(LS/1828/2012)

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens etiska utskott har i olika sammanhang hört önskemål från ideella
organisationer om att få informera om sin verksamhet i anslutning till Östersunds
sjukhus. Utskottet har uppmärksammat att det på Karlskoga lasarett finns ett utrymme i
sjukhusets entré där ideella organisationer har information om sina föreningar och sin
verksamhet. Utrymmet är även bemannat av ett patientombud som är anställd av
landstinget.
Etiska utskottet ville undersöka möjligheterna till något liknande på Östersunds sjukhus
och bjöd därför i mars 2012 in ideella länsorganisationer till ett möte för att diskutera
intresset för en utveckling av samarbetet mellan landstinget och de ideella
organisationerna.
I Landstingsplan 2013-2015 återfinns under målområdet ”Vård efter behov” följande
skrivning:
”Vård är en mänsklig rättighet och ska ges efter behov och på lika villkor. Landstingets
patienter erbjuds och ges den allra bästa tillgängliga och medicinskt säkerställda vården.
Patienten har rätt till en vårdplanering som ger besked om vad som sker härnäst och vid
vilken tidpunkt.
Landstinget verkar för att människor trots sjukdom och ohälsa kan leva ett tryggt och
värdigt liv utan onödiga begränsningar i funktion eller förmåga till aktivitet i det dagliga
livet med delaktighet i samhällslivet.”
Justerandes sign
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Landstinget ger medicinsk vård och behandling, råd och stöd för patientens dagliga liv.
När man själv eller en närstående drabbas av sjukdom ställs man inför en ny situation i
livet. Genom kontakt med någon av de ideella organisationer som finns i länet kan den
nya vardagssituationen underlättas. Genom deltagande i de aktiviteter som dessa
organisationer erbjuder kan hälsan påverkas positivt, både hos den som själv har en
sjukdom och hos närstående.
Vid mötet med de ideella länsorganisationerna kom det fram att önskemål fanns hos
organisationerna om att ha tillgång till ett utrymme i entrén på Östersunds sjukhus för
att kunna sprida upplysning och kunskap om sin verksamhet till de som rör sig i entrén.
Mötet utmynnade också i en arbetsgrupp bestående av representanter för fem
föreningar som var närvarande på ovan nämnda möte samt ordförande i Etiska
utskottet.
Arbetsgruppen har arbetat med två frågor; dels ett utrymme för ideella organisationer i
entrén på Östersunds sjukhus där informationsmaterial kan finnas och som kan
bemannas av de olika ideella organisationerna vissa tider och dels inrättandet av
Rödakorsvärdar som kan hjälpa patienter tillrätta på sjukhuset.
Arbetsgruppen har kommit fram till att utrymmet på ca 5 x 5 m med tre väggar, så det
blir ett öppet utrymme med en sittgrupp och hyllor för broschyrer. Det är också
önskvärt med ett låsbart utrymme.
Arbetsgruppen har diskuterat olika lösningar för att samordna föreningarna kring
utrymmet och kommit fram till att det bör bildas en förening för ändamålet. Föreningen
ska vara partipolitiskt och religiöst obunden ideell paraplyorganisation för alla ideella
föreningar inom Jämtlands län vars verksamhet är hälsofrämjande eller
sjukdomsförebyggande. Föreningens ändamål är att inom ramen för Föreningspunkten
Jämtland aktivt möjliggöra för de olika medlemsföreningarna att informera om sin
verksamhet och förmedla kontakter till dem som kan vara ett stöd i vardagslivet för den
som drabbats av sjukdom eller för den sjukes närstående och bidra till att
medlemsföreningarna kan arrangera informationsdagar och kunskapsseminarier inom
olika ämnen.
Jämtland läns landsting bör utan ersättning upplåta ett utrymme i sjukhusentrén till
föreningarna för det angivna ändamålet. Upplåtelsen bör inte medföra ökade kostnader
för landstinget eftersom det är fråga om ett utrymme som idag används som allmänt
utrymme.
Landstinget bör också vara med i föreningen för att över tid stå för kontinuitet för den
verksamhet som föreningen bedriver även om verksamheten inte är en egentlig
landstingsverksamhet. Någon medlemsavgift är inte tänkt att uttas av föreningen.
Landstingsstyrelsen bör utse ett ombud till årsmötet och nominera en ledamot till
styrelsen för föreningen. Uppdragen är av den karaktär att de bör anses ingå i årsarvode
Justerandes sign
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för styrelseledamot eller presidium i utskotten om representanten tillhör någon av dessa.
Om annan representant utses utgår sammanträdesarvode. Kostnad för medlemskapet
bör därför hanteras inom befintlig ram.

Beslutsunderlag
Stadgar för föreningen Föreningspunkten

Ordförandens förslag
Etiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Jämtlands läns landsting upplåter ett utrymme i entrén på Östersunds sjukhus till
föreningen Föreningspunkten enligt upprättat förslag till överenskommelse om
upplåtelse av utrymme i entrén på Östersunds sjukhus.
2. Jämtlands läns landsting deltar i bildande av föreningen och blir medlem i
föreningen.
3. Till ombud på föreningens årsmöte utses ……
4. Till styrelseledamot i föreningen nomineras ……
ETISKA UTSKOTTETS BESLUT

Etiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Jämtlands läns landsting upplåter ett utrymme i entrén på Östersunds sjukhus till
föreningen Föreningspunkten enligt upprättat förslag till överenskommelse om
upplåtelse av utrymme i entrén på Östersunds sjukhus.
2. Jämtlands läns landsting deltar i bildande av föreningen och blir medlem i
föreningen.
3. Till ombud på föreningens årsmöte utses ……
4. Till styrelseledamot i föreningen nomineras ……
----

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) yrkar att Harriet Jorderud (S) utses till ombud på föreningens
årsmöte enligt punkt 3.
Bengt Bergqvist (S) yrkar vidare att Ann-Marie Johansson (S) nomineras till
styrelseledamot i föreningen enligt punkt 4.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på etiska utskottets förslag angående punkt 1 och 2 och
finner båda punkter antagna.
Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på Bengt Bergqvists yrkanden angående punkt 3 och 4
och finner båda antagna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Jämtlands läns landsting upplåter ett utrymme i entrén på Östersunds sjukhus
till föreningen Föreningspunkten enligt upprättat förslag till överenskommelse
om upplåtelse av utrymme i entrén på Östersunds sjukhus.
2. Jämtlands läns landsting deltar i bildande av föreningen och blir medlem i
föreningen.
3. Till ombud på föreningens årsmöte utses Harriet Jorderud (S).
4. Till styrelseledamot i föreningen nomineras Ann-Marie Johansson (S).

§ 49 Entledigande från uppdrag som landstingsdirektör
(LS/664/2011)
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören Karin Strandberg Nöjd har den 4 februari 2013 sagt upp sig från
sitt förordnande som landstingsdirektör från samma dag.
Karin Strandberg Nöjd förordnades av landstingsstyrelsen den 5 maj 2011 som
landstingsdirektör för tiden fram till den 31 december 2014. Anställningsavtalet mellan
landstinget och Karin Strandberg Nöjd reglerar vad som gäller bland annat vid en
uppsägning. Enligt avtalet har Karin Strandberg Nöjd en uppsägningstid på 3 månader
när hon själv säger upp sig från förordnandet som landstingsdirektör. Anställningen
övergår därefter till en tillsvidareanställning utifrån kompetens och erfarenhet.
Med hänsyn till Karin Strandberg Nöjd uppsägning från uppdraget som
landstingsdirektör bör landstingsstyrelsen entlediga henne från förordnandet som
landstingsdirektör. Med hänsyn till att uppsägningstiden löper ut den 3 maj 2013 bör
entledigandet ske från den tidpunkten. Med hänsyn till att hon sagt upp sig omedelbart
är det lämpligt att hon medges. Under denna tid bör också diskussioner om
arbetsinnehållet i den fortsatta anställningen genomföras. Tid som går åt för
diskussioner om framtida arbetsuppgifter bör inte omfattas av arbetsbefrielsen.

Beslutsunderlag
Uppsägelse från förordnande som landstingsdirektör

Justerandes sign
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Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
1. Karin Strandberg Nöjd entledigas som landstingsdirektör från och
med 2013-05-04.
2. Karin Strandberg Nöjd medges arbetsbefrielse under uppsägningstiden fram till
2013-05-03. Arbetsbefrielsen omfattar inte tid som planeras och går åt för
diskussioner om framtida arbetsuppgifter.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Karin Strandberg Nöjd entledigas som landstingsdirektör från och
med 2013-05-04.
2. Karin Strandberg Nöjd medges arbetsbefrielse under uppsägningstiden fram till
2013-05-03. Arbetsbefrielsen omfattar inte tid som planeras och går åt för
diskussioner om framtida arbetsuppgifter.

§ 50 Tillsättning av tillförordnad landstingsdirektör
(LS/279/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören Karin Strandberg Nöjd har den 4 februari 2013 sagt upp sig från
sitt förordnande som landstingsdirektör från samma dag. Anställningsavtalet mellan
landstinget och Karin Strandberg Nöjd reglerar vad som gäller bland annat vid en
uppsägning. Enligt avtalet har Karin Strandberg Nöjd en uppsägningstid på 3 månader
när hon själv säger upp sig från förordnandet som landstingsdirektör.
Landstingsstyrelsen har beslutat att entlediga Karin Strandberg Nöjd från uppdraget
som landstingsdirektör från och med den 4 maj 2013. Styrelsen har också medgett
henne arbetsbefrielse under uppsägningstiden.
Med hänsyn till detta bör landstingstyrelsen utse en tillförordnad landstingsdirektör
under tiden för nuvarande landstingsdirektörs uppsägningstid och dels
landstingsdirektör för tiden därefter fram till dess ny direktör har rekryterats. Ny
landstingsdirektör beräknas ha kunnat rekryteras under våren 2013 med tillträde efter
sommaren varför förordnandet bör gälla till den 31 augusti 2013.

Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
1. Björn Ahlnäs förordnas som tillförordnad landstingsdirektör för tiden från och
med 2013-02-18 till och med 2013-05-03.
2. Björn Ahlnäs förordnas som landstingsdirektör för tiden från och med 2013-0503 till och med 2013-08-31.

Justerandes sign
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3. Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att besluta om lön och andra
anställningsvillkor för tillförordnade direktören.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Björn Ahlnäs förordnas som tillförordnad landstingsdirektör för tiden från och
med 2013-02-18 till och med 2013-05-03.
2. Björn Ahlnäs förordnas som landstingsdirektör för tiden från och med 201305-03 till och med 2013-08-31.
3. Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att besluta om lön och andra
anställningsvillkor för tillförordnade direktören.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 51 Rekrytering av landstingsdirektör (LS/289/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören Karin Strandberg Nöjd har sagt upp sig från sitt förordnande som
landstingsdirektör. Arbetet med rekrytering av ny landstingsdirektör bör därför inledas
snarast. Arbetet bör ledas av landstingstyrelsens ordförande och genomföras med bred
politisk förankring. Sakkunnigt stöd ges av personalstaben och rekryteringsföretag kan
anlitas för rekryteringen. Landstingsstyrelsen ordförande bör därför få i uppdrag att
genomföra rekryteringen och återkomma till landtingstyrelsen med förslag till ny
landstingsdirektör och förslag på anställningsavtal för den nya direktören så fort arbetet
är klart.

Landstingsstyrelsens ordförandes förslag
Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att genomföra rekrytering av ny
landstingsdirektör och återkomma till landstingstyrelsen med förslag till ny direktör och
förslag till anställningsavtal för direktören.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens ordförande får i uppdrag att genomföra rekrytering av ny
landstingsdirektör och återkomma till landstingstyrelsen med förslag till ny direktör och
förslag till anställningsavtal för direktören.

Justerandes sign
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§ 52 Biobanker som strategisk forskningsresurs
(LS/290/2013)
Ärendebeskrivning
Norra Sveriges landsting har för avsikt att upprätta en avsiktsförklaring beträffande ett
samarbete rörande forskning baserad på den resurs som de existerande biobankerna
utgör för forskning under Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården.
Avsiktsförklaringen motiveras av det initiativ som tagits av Europaforum Norra Sverige
(www.europaforum.nu) för att stödja utformningen av det europeiska
forskningsprogrammet Horizon 2020. Europaforum Norra Sverige har antagit ett antal
politiska positioner i syfte att visa på norra Sveriges potential för forskning genom att
lyfta fram ett antal strategiska forskningsområden där förutsättningar finns att ge ett
substantiellt bidrag till genomförandet av EU2020 strategin. Ett av dessa områden är
medicinsk forskning och biobankerna lyfts fram som en utgångspunkt för
hälsoförebyggande insatser, liksom för utvecklingen av diagnos- och
behandlingsmetoder.
De nordliga landstingen har unika populationsbaserade biobanksmaterial med mycket
långa uppföljningstider och upprepade prover. Något liknande finns inte internationellt,
som täcker befolkningen i en hel region. Forskarna i den norra regionen uppnått en
internationellt ledande ställning tack vare de material som byggts upp och som inom
vissa områden omfattar i princip hela befolkningen.
För att tillvarata den potential som biobankerna utgör ingår berörda landsting en
avsiktsförklaring under 2013, med sikte på ramperioden 2014-2020, där det långsiktiga
syftet är:
Att regionen ska utgöra en nod i Europeisk Biobankssamverkan och en
forsknings- och innovations-, samt demonstrations- och pilotmiljö tillgänglig för
och i samverkan med hela Europa.
Att gemensamt göra en kartläggning av de forskningsområden som kan bidra till
vetenskapligt arbete och förbättringar av befolkningens hälsa.
Att stödja de forskare och forskningsmiljöer som vill samarbeta kring den resurs
som biobankerna utgör.
Att medverka i den process som knyter samman samverkan inom Europaforum
med forskningssamarbetet inom Norrlandstingens regionförbund.

Beslutsunderlag
EFNS (Europaforum Norra Sverige) - Biobank
Europaforum Norra Sveriges synpunkter kring Biobanker
Justerandes sign
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Landstingsdirektörens förslag
Jämtlands läns landsting ställer sig bakom ”Avsiktsförklaring – Biobanker som strategisk
forskningsresurs”.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Jämtlands läns landsting ställer sig bakom ”Avsiktsförklaring – Biobanker som
strategisk forskningsresurs”.

§ 53 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2013 (LS/2/2013)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2013-01-07, 2013-01-16
Pensionsplaceringar LS/537/2010, 2013-01-23
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
PRIO-planen, LS/54/2013
Omfördelning av budgetram 2013
Beslut om landstingsdirektörens delegationsbestämmelser, LS/341/2010
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Primärvårdens dag 2013 i Stockholm
den 7 februari
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Primärvårdsdag 2013 i Stockholm den7 februari
Berit Johansson är beviljad att delta i nätverksmöte Hälsa och demokrati, SKL
Stockholm den 8 februari 2013
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 54 Anmälan av inkomna handlingar till
landstingsstyrelsen 2013 (LS/3/2013)
Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM): Protokoll från sammanträdet 2012-11-30
Länets handikappråd: Protokoll från sammanträdet 2012-12-04
Regionförbundet Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2012-12-17
Styrelsen i landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträdet 2012-12-18
Justerandes sign
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Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2012-12-19
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-01-15
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2013-01-24
Regionala etikprövningsnämnden i Umeå: Protokollsutdrag sammanträdesdag
2013-01-08
Avdelningen för medicinsk forskning, nämnden godkänner den forskning som avses
med ansökan
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträdet 2013-01-25
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträdet 2013-01-18
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

ÄRENDEN TILL FULLMÄKTIGE
§ 55 Lån till Jamtli för köp av fastighet i syfte att fortsätta
verksamheten i Teknikland (LS/1667/2012)
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet 2012-11-21, § 236 (LS/1667/2012) beslutade fullmäktige om att
bevilja Jamtli ett tjugoårigt lån med rak amortering och ränta enligt SKL:s
rekommendationer ( f n 2,9 %) för köp av fastighet ur Optand Tekniklands konkursbo.
Fullmäktige antog också Ulf Edströms ( C ) tilläggsyrkande om att ”Jamtli får i uppdrag
att så snart som möjligt och i möjligaste mån lösa lånet från landstinget genom att nå
andra låneformer.” Dessutom fick landstingsstyrelsen i uppdrag att fatta slutgiltiga
beslut utifrån beslutspunkterna i ärendet.
Sedan dess har Jamtli uppvisat en driftskalkyl som visar att verksamheten kommer att
kunna bedrivas utan förlust, samt använt sin checkkredit och köpt fastigheten för 2,4
miljoner kronor. Jamtli har även kontaktat sin rörelsebank om möjlighet att få banklån. I
svaret från banken sägs att ”historiken i den tidigare konkursen gör att vi inte är beredda
att erbjuda annan finansiering än mot landstings- eller kommunal borgen.” För
landstingets del skulle ett borgensåtagande innebära en lika stor risk som att lämna
Jamtli ett lån. Intäktsmässigt överstiger SKL:s kalkylräntenivå på 2,9 % räntan på
alternativa ränteplaceringar. För Jamtli skulle ett banklån medföra högre räntekostnader.
Justerandes sign
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Ett lån från landstinget till Jamtli blir därmed den mest ekonomiska lösningen för länets
skattebetalare.

Beslutsunderlag
Driftskalkyl från Jamtli
Skuldebrev innehållande de lånevillkor som fullmäktige beslutade 2012-11-21, § 236

Landstingsdirektörens förslag
1. a. Landstinget ger Jamtli ett lån på 2,4 miljoner kronor i enlighet med villkoren i
bifogat skuldebrev.
b. Landstingets interna checkkontokredit till Jamtli minskas med 2,4 miljoner
kronor.
c. Uppdraget till Jamtli att försöka finna andra finansieringslösningar kvarstår.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Informationen från Jamtli läggs till handlingarna.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M) yrkar på avslag på lån från landstinget till Jamtli för köp av
fastighet med följande motivering:
” Teknikland har varit en resurs för länet, en resurs som bidragit med en viktig bit i det
pussel vi lägger i Jämtlands län för ökad turism, men också bevarandet av viktiga
kulturhistoriska värden. Det ärende som vi nu ska hantera kräver att man på ett varsamt
sätt tillgodoser alla intressenter. Intressenter som varit delaktiga i processen med både
kunskap och material för att skapa Teknikland.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang, gjordes därför en överenskommelse mellan
allianspartierna i landstinget, (M, C och FP) inför beslut i fullmäktige den 21 november
2012. En överenskommelse som även majoritetspartierna i landstinget, (S, V och MP)
kunde ansluta sig till.
Den överenskommelse som allianspartierna träffade som en möjlig lösning vad gäller
Jamtlis köp av en av huvudbyggnaderna i före detta Teknikland, gick ut på att
landstinget till att börja med ska låna ut pengar till Jamtli som ska möjliggöra köp av
aktuell byggnad. I beslut från fullmäktige den 21 november 2012 stadgas också att Jamtli
”så snart som möjligt och i möjligaste mån” ska söka andra finansiärer än landstinget för
detta inköp, innebärande i praktiken, att landstinget i ett inledningsskede lånar ut en
summa till Jamtli för köp av aktuell byggnad. Efter detta löser sedan Jamtli lånet till
landstinget med hjälp av annan finansiär, exempelvis en bank.
Detta för att säkerställa både det kulturhistoriska värdet och möjligheterna att utveckla
Teknikland som ett framtida besöksmål för länsmedborgare och turister.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(34)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2013-02-19--20

I efterdyningarna av ovan beskrivna överenskommelse, påpekas helt riktig att
skrivningen är alltför vag och i parktiken garanteras ingenting av den inriktning
överenskommelsen vill säga. Därför ser vi moderater, att Jamtli redan nu måste söka
efter annan finansiär/lånegivare för att Teknikland ska kunna återuppstå och räddas. Att
gå den enklaste vägen till landstinget är inte en lösning i detta fall.
Mot bakgrund av landstingets dåliga ekonomi och konsekvenserna av detta som nu
utmynnat i en skattehöjning med 25 öre, finner vi moderater därför att det är omöjligt
att stödja aktuell överenskommelse. För oss moderater är det av yttersta vikt att stödja
och garantera länets hälso- och sjukvård i första hand och i överenskommelsen som
gjords kan det inte uteslutas att kostnader i framtiden för detta lån även kan komma att
belasta länets hälso- och sjukvård, om inte med stora belopp, men av belopp som i först
hand behövs i en ansträngd hälso- och sjukvård.”
Thomas Andersson (C) yrkar att punkt 1c. får följande tillägg:
”Detta uppdrag ska återrapporteras årligen till landstingsstyrelsen.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertssons yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons tilläggsyrkande och finner det
antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. a. Landstinget ger Jamtli ett lån på 2,4 miljoner kronor i enlighet med villkoren i
bifogat skuldebrev.
b. Landstingets interna checkkontokredit till Jamtli minskas med 2,4 miljoner
kronor.
c. Uppdraget till Jamtli att försöka finna andra finansieringslösningar kvarstår.
Detta uppdrag ska återrapporteras årligen till landstingsstyrelsen.
2. Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Informationen från Jamtli läggs till handlingarna.

Jäv
Lena Bäckelin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i detta ärende.
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Reservation
Christer Siwertsson och Susanne Wallner (båda M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Christer Siwertssons yrkande.

§ 56 Informationer
Tisdag den 19 februari
• Internationella frågor (Robert Uitto)
• Information ärendet Svar på remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 - Pris,
tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden
(LS/1726/2012) (Karin Lindgren)
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