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3. Årsplanering 2016 utskottet för hälso - och sjukvård
(RS/282/2016)
Ärendebeskrivning
Vid utskottets sammanträde 2016-04-06 fastställdes Årsplanering 2016 utskottet för
hälso – och sjukvård. Dokumentet har kompletterats med relevanta mätetal ur
Regiondirektörens och Regionstabens verksamhetsplaner enligt markeringar i
dokumentet.

Beslutsunderlag
Årsplanering 2016 utskottet för hälso – och sjukvård (RS/282/2016).

Regiondirektörens förslag
Årsplanering 2016 utskottet för hälso – och sjukvård fastställs med kompletterande
mätetal ur Regiondirektörens och Regionstabens verksamhetsplaner.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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4. Praktikplatser för asylsökande inom Region
Jämtland Härjedalen (RS/979/2016)
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsutskottet har i sin verksamhetsplan för 2016 prioriterat att arbeta
med flyktingarnas situation med särskilt fokus på hälso- och sjukvården. I detta ingår
också att diskutera hur Region Jämtland Härjedalen kan bidra till snabbare och
effektivare integration.
Det har kommit till utskottets kännedom att nyanlända med hälso- och
sjukvårdsbakgrund, eller tandvårdsbakgrund bett om praktikplats i vår verksamhet men
nekats med motiveringen att den ansträngda personalsituationen omöjliggör ett bra
omhändertagande.
Utskottet har förståelse att det tidvis kan vara ansträngt men anser att vi som
organisation måste ta ansvar för att på alla möjliga sätt bereda våra nyanlända
praktikplatser i våra verksamheter. Om man inte på en plats kan ta emot bör man hjälpa
till att få kontakt med någon annan plats som kan ta emot. Detta för att skynda på de
nyanländas språkträning och inblick i vår verksamhet, men också för att dessa personer
är en viktig del i vår rekrytering av nya medarbetare.

Regiondirektörens förslag
Regiondirektören uppmanas att poängtera för regionens chefer vikten av att ta emot de
nyanlända som praktikanter i våra verksamheter.
I tjänsten
Björn Eriksson
Refgiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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5. Hälso- och sjukvård vid flyktingförläggning i
Östersunds kommun (RS/980/2016)
Ärendebeskrivning
Hälso- och sjukvårdsutskottet har i sin verksamhetsplan för 2016 prioriterat att arbeta
med flyktingarnas situation med särskilt fokus på hälso- och sjukvården. Därför besökte
utskottet Grytans flyktingförläggning i Östersund vid sitt möte den 9 mars, träffade
Asylhälsan i Torvalla vid mötet den 6 april och besökte flyktingförläggningen Åre
Continental Inn vid mötet den 4 maj.
Dessa besök och diskussion med primärvårdschef, kommunikationsavdelningen har gett
utskottet en bild av flyktingarnas efterfrågan av närhet till hälso- och sjukvård och
information på egna språket.
Utskottet förstår svårigheterna för regionens primärvård att kunna ha
mottagningsverksamhet på alla länets flyktingförläggningar utifrån den ansträngda
personalsituationen. Dock uppmanar utskottet regionens primärvård att se över om det
är möjligt att samordna ett bättre och närmare stöd till länets största
flyktingförläggningar.
När det gäller information på olika språk glädjer det utskottet att det finns information
på åtta stora språk, men uppmanar kommunikationsavdelningen att se över om denna
information kan spridas ännu tidigare och effektivare till de nyanlända.

Regiondirektörens förslag
1. Regionens primärvård uppmanas att se över om det är möjligt att samordna ett
bättre och närmare stöd till länets största flyktingförläggningar.
2. Kommunikationsavdelningen uppmanas att se över om den befintliga
informationen på åtta språk kan spridas ännu tidigare och effektivare till de
nyanlända.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

Utdrag till
Grytans flyktingförläggning, Primärvårdschef och Kommunikationschef.
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