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3. Styrelsens begäran om yttranden och upplysningar från
nämnder och beredningar eller motsvarande
(LS/1652/2013)
•

Information om fullmäktigeberedningarnas verksamhetsplaner för 2014
- Beredningen för demokrati och folkhälsa

•

Revisionsplan 2014
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4. Information från landstingsstyrelsens utskott
(LS/7/2013)
•

Personalpolitiska utskottet

•

Etiska utskottet

•

Ekonomiutskottet

•

FoU-rådet
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5. Landstingsdirektörens rapport (LS/8/2013)

-

LUP - god ekonomisk hushållning

-

Lean/produktions- och kapacitetsplanering

-

Återredovisning bemanning primärvården

-

Återredovisning intäkter från patientavgifterna
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6. Månadsrapport till landstingsstyrelsen (LS/37/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Ekonomiutskottet 2013-11-12, § 90 Månadsrapport oktober 2013
(LS/37/2013).

Ärendebeskrivning

Månadsrapporten efter oktober visar ett underskott på 107,2 miljoner kronor varav
effekten av ändrad Rips-ränta svarar för 117,8 miljoner kronor.
Prognosen för helår har försämrats med 7,4 miljoner kronor jämfört med september
månad och uppgår till -162,7 miljoner kronor. Om förändringen av Rips-räntan
exkluderas är prognosen för helåret -44,9 miljoner kronor.
Landstinget klarar inte kraven för kömiljarden i oktober.

Beslutsunderlag
Månadsrapport oktober.

Tjänstemannaförslag

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Månadsrapporten fastställs.

Yrkande

Ordföranden yrkar följande:
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
1. Fortsatt kraftsamling behövs för att hålla nere kostnaderna.
2. Tidigare fattade beslut gäller.
3. Antalet ST-läkartjänster ska minska i enlighet med tidigare överenskommelse.

EKONOMIUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Månadsrapporten fastställs med följande tillägg
1. Fortsatt kraftsamling behövs för att hålla nere kostnaderna.
2. Tidigare fattade beslut gäller.
3. Antalet ST-läkartjänster ska minska i enlighet med tidigare överenskommelse.
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7. Svar på remiss av regelverk för Journal på nätet
(LS/1373/2013)
Ärendebeskrivning
Center för eHälsa i samverkan, CeHis, driver projektet Journal på nätet. Projektet syftar
till att ge regioner och landsting möjlighet att tillgängliggöra journalåtkomst till invånare
och patienter via e-tjänster.
Projektet utförs av två utförare. Stockholms läns landsting utvecklar infrastruktur, etjänsten Mitt vårdflöde och Prenumerationstjänsten, där den enskilde administrerar sina
prenumerationer till Hälsa För Mig. Uppsala läns landsting som haft tjänsten Min
journal i drift sedan hösten 2012, har i projektet haft uppgiften att anpassa e-tjänsten till
den nationella infrastrukturen.
Jämtlands läns landsting, JLL, har inbjudits att lämna synpunkter på förslag till regelverk
för Journal på nätet. Remissvaret ska vara CeHis tillhanda senast 13 december.

Beslutsunderlag

Svar på remiss av regelverk för Journal på nätet
Remiss av regelverk för Journal på nätet inklusive bilagor

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss av regelverk för Journal på nätet lämnas till CeHis enligt
upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Biträdande landstingsdirektör
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8. Svar på remiss: Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025
(LS/1445/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har fått möjlighet att lämna remissvar angående den regionala
innovationsstrategin (RIS 3)som Regionförbundet Jämtlands län arbetat fram. En
innovationsstrategi ska ge förutsättningar för att stärka innovationsklimatet och därmed
ange möjliga vägar till att förverkliga den regionala tillväxtmålen.
Positionen i den regionala innovationsstrategin är att jobba för att Jämtlands län ska gå
från att vara en känd region med bra livsmiljö till ett världsledande varumärke som
symboliserar modern innovationsdriven samhällsutveckling driven av en öppen, hållbar
och attraktiv livsstil.

Beslutsunderlag

Remissvar Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025 – en innovationsdriven samhällsutveckling i världsklass
Remiss: Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss Innovativa Jämtland/Härjedalen 2025 lämnas till Regionförbundet Jämtland enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef Planerings- och beställarstaben
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9. Svar på föreläggande i mål Christer Tham ./. Jämtlands
läns landsting angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen (mål nr 3658-13) (LS/1653/2013)
Ärendebeskrivning
Christer Tham har begärt ersättning för kostnader han haft för en operation.
Landstingsstyrelsen beslutade 2013-10-02, § 239 att lämna begäran om ersättning för
vårdkostnader utan bifall. Christer Tham har överklagat landstingsstyrelsens beslut och
anfört så som överklagandet måste förstås, att han har rätt till ersättning. Vad han anfört
ändrar inte förutsättningarna för landstingsstyrelsens beslut varför överklagandet ska
lämnas utan bifall. Ett förslag till svar på föreläggandet har upprättats inom
samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Föreläggande Christer Tham ./. Jämtlands läns landsting angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen
Förslag till svar till Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av landstingsstyrelsens beslut § 239/2013, om krav på ersättning för kostnader för
vård

Landstingsdirektörens förslag

1. Yttrande avges till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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10. Uppsägning av avtal Närvård Frostviken om vårdtjänster enligt hälsoval (LS/848/2011)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har sedan 1 januari 2012 ett avtal med Närvård Frostviken
inom hälsoval Jämtlands län som sträcker sig till och med år 2015. Inom ramen för det
avtalet finns möjlighet att årligen göra justeringar av smärre karaktär. Vid bland annat
större förändringar har båda parter en möjlighet att avsluta avtalet med 12 månaders
uppsägningstid.
Från 2015 kommer regelverket för Hälsoval Jämtland att förändras. Ändringarna är så
omfattande att de inte går att genomföra inom ramen för omförhandling av nuvarande
avtal. Med anledning av detta behöver därför hälsovalsavtalet med Närvård Frostviken
sägas upp senast 31 december 2013.
Från 2015 behöver Strömsunds kommun senast den 31 oktober 2014 ansöka på nytt om
att ingå i Hälsoval Jämtlands län.

Beslutsunderlag

Uppsägning av avtal om vårdtjänster enligt Hälsoval Jämtlands län

Landstingsdirektörens förslag

1. Jämtlands läns landsting säger med stöd av bestämmelserna om ändrade legala
förutsättningar upp avtalet om vårdtjänster enligt Hälsoval i Jämtlands läns
landsting, ingånget den 17 och 22 november 2011. Avtalet sägs upp till den 31
december 2014.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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11. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Christer Siwertsson (M) om höjning av
landstingets studiemedel (LS/1147/2013)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion till landstingsfullmäktige om höjning
av landstingets studiemedel (LS/1147/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 22-23 oktober fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast april 2014.

Beslutsunderlag

Motion från Christer Siwertsson (M) om höjning av landstingets studiemedel

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
den 18-19 mars 2014 ta fram ett svar på motionen om höjning av landstingets studiemedel.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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12. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Finn Cromberger (FP) om ungdomsjobb inom
landstinget (LS/1224/2013)
Ärendebeskrivning
Finn Cromberger (FP) har lämnat in en motion om ungdomsjobb inom landstinget
(LS/1224/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 22-23 oktober fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast april 2014.

Beslutsunderlag

Motion från Finn Cromberger (FP) om ungdomsjobb inom landstinget
(LS/1224/2013)

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
18-19 mars 2014 ta fram ett svar på motionen om ungdomsjobb inom landstinget.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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13. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Christer Siwertsson (M) om digitalisering av läkemedelslistor (LS/1232/2013)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion om digitalisering av läkemedelslistor
(LS/1232/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 22-23 oktober fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast april 2014.

Beslutsunderlag

Motion från Christer Siwertsson (M) om digitalisering av läkemedelslistor

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
18-19 mars 2014 ta fram ett svar på motionen om digitalisering av läkemedelslistor.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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14. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Christer Siwertsson (M) om koordination mellan
akutens datasystem och övriga avdelningars datasystem (LS/1245/2013)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion om koordination mellan akutens datasystem och övriga avdelningars datasystem (LS/1245/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 22-23 oktober fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast april 2014.

Beslutsunderlag

Motion från Christer Siwertsson (M) om koordination mellan akutens datasystem och
övriga avdelningars datasystem

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
18-19 mars 2014 ta fram ett svar på motionen om koordination mellan akutens datasystem och övriga avdelningars datasystem.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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15. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på motion
från Christer Siwertsson (M) om rätten till heltidsanställning (LS/1426/2013)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) har lämnat in en motion om rätten till heltidsanställning
(LS/1426/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 22-23 oktober fördelat motionen till
landstingsstyrelsen. Motionen ska besvaras senast april 2014.

Beslutsunderlag

Motion från Christer Siwertsson (M) om rätten till heltidsanställning (LS/1426/2013)

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
18-19 mars 2014 ta fram ett svar på motionen om rätten till heltidsanställning.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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16. Uppdrag till landstingsdirektören om svar på medborgarförslag från Cecilia Bengtsson om
monitor/bildskärm med prioriteringsordning i akutmottagningens väntrum på Östersunds sjukhus
(LS/1452/2013)
Ärendebeskrivning

Cecilia Bengtsson har lämnat in ett medborgarförslag om monitor/bildskärm med
prioriteringsordning i akutmottagningens väntrum på Östersunds sjukhus
(LS/1452/2013).
Landstingsfullmäktige har vid sitt sammanträde den 22-23 oktober fördelat medborgarförslaget till landstingsstyrelsen. Medborgarförslaget ska besvaras senast april 2014.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Cecilia Bengtsson om monitor/bildskärm med prioriteringsordning i akutmottagningens väntrum på Östersunds sjukhus (LS/1452/2013)

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att senast till landstingsstyrelsen
18-19 mars 2014 ta fram ett svar på medborgarförslaget om monitor/bildskärm med
prioriteringsordning i akutmottagningens väntrum på Östersunds sjukhus.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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17. Svar på förslag om fällbara stolar i sjukhusets
korridorer (LS/1315/2013)
Ärendebeskrivning
Länets handikappråd har i en skrivelse till landstingsstyrelsen 2013-09-12 föreslagit att
det ska sättas upp fällbara stolar i Östersunds sjukhus långa korridorer för att underlätta
för besökande, både patienter och anhöriga.
Fastighetsenheten har tagit fram ett förslag på placering av ett antal fällbara stolar i
Östersunds sjukhus korridorer. Förslaget avseende placering och stolstyp kommer att
kommuniceras med tillgänglighetsrådet vid deras möte 2013-11-20. Därefter kommer
stolar att monteras. Finansiering sker via avsatta medel i fastighetsinvesteringsplan
avseende tillgänglighet.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Länets handikappråd – Förslag om fällbara stolar i sjukhusets korridorer

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker förslaget.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Jan-Åke Lindroth
Fastighetschef
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18. Överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicinska industrin och
laboratorietekniska industrin (LS/1659/2013)
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. Denna
ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som förbundet haft separat med
respektive branschorganisation. Den nya överenskommelsen föreslås gälla från och med
den 1 januari 2014.
Reglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, måttfullhet i samverkan och behovet av tydligare ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård och industri, bland annat avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen. Denna tydliggörs bland annat genom att den ordning som idag råder att
industrins möjlighet att finansiera femtio procent av medarbetarnas resor, kost och logi i
samband med extern fortbildning eller konferens, utgår från och med 2015.
I och med detta försvinner också ansvaret för industrin att dokumentera godkännandet
från arbetsgivaren om deltagande i sammankomst. Under 2014 gäller en övergångslösning där 50 procents regeln kvarstår, för att ge såväl hälso- och sjukvården som
industrin möjligheter att planera för den nya situationen.
Förutom ovanstående införs fem övergripande principer som ska genomsyra samarbetet: Nyttoprincipen, transparensprincipen, proportionalitetsprincipen, måttfullhetsprincipen och dokumentationsprincipen.
Det åligger parterna i överenskommelsen att verka för att respektive organisations
medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att upprätthålla en god följsamhet
till samverkansreglerna.
SKL rekommenderar landsting, regioner och kommuner att var och en för sin del anta
överenskommelsen om samverkansregler och i övrigt verka för dess verkställighet.
Rekommendationen innebär viss merkostnad för landstinget, vilket ska beaktas i
budgetarbetet inför 2015.

Beslutsunderlag

SKL:s Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin

18(38)

2013-12-02

Landstingsdirektörens förslag
1. Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälsooch sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin antas.
2. Landstingsdirektören får i uppdrag att implementera överenskommelsen i
Jämtlands läns landsting.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdschef
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19. Justering av landstingsstyrelsens sammanträdesdagar 2014 (LS/334/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen fastställde sammanträdesdagarna för 2014 vid sitt sammanträde 2324 april 2013. Justering av antalet dagar i augusti gjordes vid sammanträdet 1-2 oktober.
På förekommen anledning behöver sammanträdet 18-19 mars flyttas till 20-21 mars.

Beslutsunderlag

Sammanträdeskalender 2014

Landstingsdirektörens förslag

Följande sammanträdesdagar i mars 2014 fastställs:
20-21 mars
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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20. Justering av landstingsstyrelsens uppföljnings- och
interkontrollplan för 2014 (LS/349/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan för 2014 fastställdes vid
styrelsens sammanträde den 1-2 oktober 2013.
Eftersom styrelsen avser att flytta sammanträdesdagarna 18-19 mars till 20-21 mars
behöver även uppföljnings- och interkontrollplanens datum justeras.

Beslutsunderlag

Landstingsstyrelsens uppföljnings- och internkontrollplan för 2014 – justerad version

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsens justerade uppföljnings- och interkontrollplan för 2014 antas.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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21. Årsavtal Stiftelsen Jamtli 2014 (LS/1486/2013)
Ärendebeskrivning
I huvudmannadirektiv har Östersunds kommun, Jämtlands läns landsting, Heimbygda
och Jämtlands läns konstförening beskrivit Stiftelsen Jamtlis verksamhet 2012-2014.
Direktivet ska varje år kompletteras med ett årsavtal där den årliga ersättningen regleras.
I upprättat årsavtal för 2014 uppgår den totala ersättningen från landstinget och
Östersunds kommun till 26 213 tkr varav landstinget 16 859 tkr.

Beslutsunderlag

Förslag till årsavtal Jamtli 2014

Landstingsdirektörens förslag
Årsavtal mellan Jämtlands läns landsting och Stiftelsen Jamtli för verksamhetsåret 2014
fastställs.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Chef för Planerings- och beställarstaben
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22. Upphävande av strategi för riskhantering och krisberedskap (LS/309/2012)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landstings arbete med riskhantering och krisberedskap sker med stöd av
gällande författningskrav och nationella styrdokument. Landstingsstyrelsen fastställer
den Regionala kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen och Strategi för riskhantering och krisberedskap. Strategin utgår utifrån Policy för riskhantering och krisberedskap.
Eftersom landstingets styrmodell ändrats och definitionerna av landstingets styrande
dokument förtydligats gjordes en översyn av landstingets samtliga policyer under våren
2012. Som en följd av detta upphörde Policy för riskhantering och krisberedskap att
gälla den 1 december 2012.
En översyn av strategi för riskhantering och krisberedskap visar att strategin innehåller
skrivningar som återfinns i regionala kris- och katastrofmedicinska beredskapsplanen
samt i författningskrav, och behövs därför inte.

Beslutsunderlag

Strategi för riskhantering och krisberedskap

Landstingsdirektörens förslag

Strategi för riskhantering och krisberedskap upphävs.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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23. Revidering av regional kris- och katastrofmedicinsk
beredskapsplan 2013 (LS/1636/2013)
Ärendebeskrivning
Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan har reviderats utifrån
författningsändringar (SOSFS 2013:22) samt besluten om att samordna särskild sjukvårdsledning på regional nivå med särskild sjukvårdsledning för Specialistvården,
beslutet om införande av Regionala säkerhetsrådet samt förslag om införande av
Regionala krisledningsrådet.
Övergripande målsättning är densamma, att minimera de negativa konsekvenserna som
en allvarlig eller extraordinär händelse kan medföra för såväl medborgare som landsting.
Planen inriktar och styr landstingets kris- och katastrofmedicinska beredskap såväl
regionalt som lokalt och är grunden för styrning och samordning av insatser vid både
allvarlig händelse och extraordinär händelse. Planen gäller även under höjd beredskap
med de anpassningar som ett sådant läge föranleder.
Exempel på gjorda revideringar:
• Planen har förkortats i syfte att underlätta för läsaren att hitta rätt information,
bedömningen är att planen fortfarande ger en heltäckande information om vad
som krävs för att möta allvarlig händelse eller extraordinär händelse i fred och
krig samt hot därom.
•

Då strategi för riskhantering och krisberedskap har upphört att gälla utgår
planen från gällande författningskrav.

•

Kapitlen om Särskild Sjukvårdsledning (kapitel 4 – 7) har omarbetats med en
anpassning till beslutet om att samordna Särskild Sjukvårdsledning på regional
nivå och Särskild sjukvårdsledning för Specialistvården.

•

Kapitel 3, punkt 6 - intern samverkan, har ändrats utifrån att Regional kriskommitté och Lokal Kriskommitté för Specialistvården som planeringsorgan har
upphört. Istället har Regionalt säkerhetsråd och Regionalt krisledningsråd
införts. För primärvården kvarstår lokala kriskommittéer.

•

Kapitel 10 Sjukvård vid höjd beredskap och Krig hette tidigare ”Beredskap för
väpnat angrepp”. Kapitlet har förkortats ner samt reviderats. Socialstyrelsens
nya föreskrifter (SOSFS 2013:22) styr och inriktar endast katastrofmedicinsk
beredskap. Planläggning inför höjd beredskap har utgått. SSIK (sjukvårdens
säkerhet i kris och krig) har också upphört att gälla. De statliga beredskapslagren
har minskat och idag finns endast begränsat med utrustning/materiel som kan
behövas i fred för kris- och katastrofsituationer.
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Planen ersätter Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan med dnr
LS/1517/2012 beslutad i landstingsstyrelsen den 28 november 2012.

Beslutsunderlag
Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan 2014
Bilaga 1a+1b - Blankett för genom vindrutan rapport och verifieringsrapport
Bilaga 2a+2b - Processbeskrivning larmvägar på regional nivå vid sjukvårdshändelse och
annan händelse

Landstingsdirektörens förslag

Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan 2014 antas.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Chef Samordningskansliet
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24. Upphandling privata vårdgivare (LS/1688/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har sedan 2003 upphandlat Feldenkrais med en nuvarande omfattning motsvarande 1,6 mkr. Under 2012 genomfördes 2289 besök fördelat på 210
patienter med ett snitt på 11 besök per patient, varav nästan hälften var gruppbesök. Av
dessa 210 patienter var endast 68 nya under 2012. Metoden bygger inte på någon
evidensbaserad vård även om det finns en del forskning i ämnet.
Enligt Socialstyrelsens definition av etiska principer kan man ställa sig frågan om
Feldenkraismetoden lever upp till kostnadseffektivitetsprincipen där en rimlig relation
mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet bör eftersträvas när man väljer mellan olika verksamheter eller åtgärder. Jämtlands läns landsting
är ett av få landsting som upphandlat Feldenkrais, däremot används metoden i landet av
sjukgymnaster med andra avtal.
Landstingets avtal med Feldenkraisterpeuterna gäller t o m 2014-12-31. De behöver få
veta om landstinget tänker göra ny upphandling efter avtalsperiodens slut, eller inte.
Önskemål finns också om upphandling av naprapater. 2012 hade 10 landsting i Sverige
avtal med naprapater. Hur behovet av naprapati ser ut i länet är svårt att bedöma.
Svårigheten med en upphandling är att prioritera vilken patient som skall få behandling
enligt avtal med landstinget och vilken som ska betala fullt pris för sin behandling.
Naprapater, kiropraktorer och sjukgymnaster behandlar alla ungefär samma åkommor,
men på olika sätt. Jämtlands läns landsting har idag egna sjukgymnaster i primärvård och
specialiserad vård, 28 sjukgymnaster på nationella taxan, tre Feldenkrais och två
kiropraktorer.

Beslutsunderlag

Frågeställning angående upphandling av privata vårdgivare

Landstingsdirektörens förslag
1. Landstinget ska inte upphandla Feldenkrais efter nuvarande avtals utgång.
2. Landstinget ska nyttja det ekonomiska utrymmet 1,6 mkr för upphandling av
naprapater.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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25. Akutsjukvård i extrem glesbygd (LS/1687/2013)
Ärendebeskrivning
Med erfarenheter från Australiens glesbygd och med stöd av regeringen startade Västerbottens läns landsting genom Akut- och Katastrofmedicinsk Centrum vid Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå och Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman 2011 ett
projekt, Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG) där:
1. Samebyar och helikopterföretag utbildas i första hjälpen och HLR(hjärt-lungräddning).
2. Lokala helikopterföretag förses med ett mobilt, i ryggsäck eller låda, medicinskt
utrustningspack och en ”body chart”(en anatomisk karta med numrering som
gör att även en lekman på ett adekvat sätt kan tala om var skadan sitter) enligt
det system som finns i Australiens glesbygd för att kunna hantera de mest akuta
tillstånden av svår akut sjukdom eller skada.
3. Ett system för medicinsk rådgivning via mobil- och satellittelefon upparbetas
mot sjukvårdsrådgivning eller mot särskilt utsedda dygnetruntbemannade läkarstationer, alternativt radio medicall.
4. Den drabbade själv, eller den som kan bistå, vid inträffad sjukdom eller skada tar
kontakt med SOS-alarm för att larma ambulans, ambulanshelikopter eller
ambulansflygplan. I avvaktan på att denna anländer verkar de som utbildats med
de kunskaper och den utrustning som de har tillgång till.
5. SOS-alarm kan besluta att kalla lokalt upphandlad helikopter att flyga ut
medicinsk utrustning och där fortsatt rådgivning från distriktsläkare sker utifrån
”body chart” och den utrustning som finns i det mobila medicinska utrustningspacket fram till dess att mer avancerad hjälp anländer.
6. Lokala helikopterföretag i vissa fall, där ambulanssjukvård inte kan nå den sjuke
eller skadade, flyger den skadade till närmaste mötespunkt för vidare transport
med ambulans och/eller läkare.
Projektet är nu avslutat och verksamheten ska överföras till vardagssjukvården i
landstingens regi. Landstingets kostnad för att delta i denna verksamhet enligt Västerbottens läns landstings förslag är 264 000–364 000 kr/år.
Hälsocentralerna i Strömsund och Funäsdalen är intresserade av denna verksamhet
medan akutområdet är osäkra på värdet av detta. Slutligen är samrådsgruppen för
nationella minoriteter och samerna positiva till verksamheten.
Det finns stimulansmedel för utveckling av verksamheter inom Hälsovalet där denna
verksamhet skulle kunna beskrivas för att få extern finansiering för ytterligare 2 års tid
för Akutsjukvård i extrem glesbygd- verksamheten. Under den tiden bör en styrgrupp
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enligt förslag från Funäsdalen skapas som också kan utvärdera nyttan. Om externa
medel inte kan erhållas måste denna verksamhet vägas mot alla andra inprioriteringar
som finns för 2014-2015.

Beslutsunderlag
Akutsjukvård i extrem glesbygd - tjänstepromemoria

Landstingsdirektörens förslag

1. Landstinget ska delta i akutsjukvård i extrem glesbygd enligt Västerbottens läns
landstings förslag under 2014, under förutsättning att extern finansiering kan
erhållas.
2. Landstinget ska inte delta i akutsjukvård i extrem glesbygd enligt Västerbottens
läns landstings förslag om extern finansiering ej beviljas, såvida inte detta kan få
positivt beslut i inprioriteringsarbetet under 2014.
3. Landstingsdirektören får i uppdrag att tillsammans med Norrbottens och
Västerbottens läns landsting skapa en styrgrupp för AXG som kan utvärdera
nyttan om två år inför att extern finansiering upphör.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

28(38)

2013-12-02

26. Regional nivåstruktureringsplan för cancervården i
norra regionen (LS/1615/2013)
Ärendebeskrivning
Cancervårdens höga kvalitet beror på bland annat på stor erfarenhet hos hela vårdteamet av kirurgiska ingrepp, medicinska behandlingar, strålterapeutiska åtgärder och
rehabiliteringsinsatser. Nivåstrukturering inom cancervård innebär ofta att delar i vårdkedjan förläggs till en annan vårdinrättning, inom eller utom det egna landstinget eller
regionen. Syftet är att uppnå en tillräcklig koncentration av såväl patienter som resurser
för att säkerställa en god och likvärdig vård för alla patienter. De verksamheter som
särskilt kräver koncentration till färre enheter är avancerade ingrepp och terapier,
ovanliga cancerformer och sådan behandling som kräver kostsam teknologi med särskild
kompetens. Nivåstrukturering kan dock även innebära en decentralisering av vissa åtgärder, för att dessa ska ske så nära patientens hem som möjligt. Inte minst gäller det uppföljning och palliativa insatser. I de kriterier som har fastställts av Socialdepartementet
ingår att varje RCC ska ha en plan för nivåstrukturering av cancervården inom sjukvårdsregionen. Planen ska utgå från patientens fokus.
Norrlandstingens Regionförbund godkände vid direktionsmötet 2013-05-24 § 26 planen
för nivåstrukturering och översände den till landstingen som en rekommendation (ett
underlag) i de delar som rör landstingets interna nivåstrukturering. Slutligen uppdrogs
också till RCC Norr att följa utvecklingen av nivåstrukturering i regionen.
En analys av nivåstruktureringsplanens konsekvenser för Jämtlands läns landsting har
gjorts. Den visar att planens centraliseringsförslag inte innebär några väsentliga
förändringar för Jämtlands läns landsting. De patienter som ska till Umeå enligt planen
åker redan dit. Planens decentraliseringsförslag innebär diskussion kring kontroll och
uppföljning av vissa patientgrupper till exempel inom öron-, näsa- och halsområdet,
oklart idag vilka volymer som det gäller. Om detta genomförs minskar kostnader för
utomlänsbesök och resor, men ökad kompetens kan behövas inom Jämtlands läns
landsting.

Beslutsunderlag

Regional nivåstruktureringsplan för cancervården i norra regionen
Protokoll § 26 Norrlandstingens Regionförbund 2013-05-24
Nivåstrukturering – påverkan JLL

Landstingsdirektörens förslag

Regional nivåstruktureringsplan för cancervården i norra regionen antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

29(38)

2013-12-02

27. Plan för att stärka klinisk forskning och innovation
inom norra regionens cancervård 2012–2015
(LS/1617/2013)
Ärendebeskrivning
I Socialdepartementets kriterier för vad som ska utmärka Regionala Cancercentrum
(RCC) fastslås följande målsättningar avseende klinisk cancerforskning och innovation
(kriterium 5.3):
”RCC ska arbeta för att stärka den kliniska cancerforskningen i regionen och i landet.
RCC ska också utveckla strukturer för samarbete med universiteten/högskolorna och
den forskande industrin samt främja innovationer i cancervården.”
RCC Norr har arbetet fram en plan för att stärka klinisk forskning och innovation inom
norra regionens cancervård 2012-2015. Denna plan godkände Norrlandstingens regionförbunds direktion 2013-05-24.
En analys av planens konsekvenser för Jämtlands läns landsting har gjorts. Den visar att
det är otydligt hur samordning mellan RCC:s initiativ och andra befintliga forskningsstrukturer i norrland tänker samordnas.

Beslutsunderlag

Plan för att stärka klinisk forskning och innovation inom norra regionens cancervård
2012-2015
Protokoll § 31 Norrlandstingens Regionförbund 2013-05-24
Plan för att stärka klinisk forskning och innovation inom norra regionens cancervård
2012-2015 – konsekvenser för Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag

1. Plan för att stärka klinisk forskning och innovation inom norra regionens
cancervård 2012-2015 antas.

2. Landstingdirektören får i uppdrag att bevaka så att samordning mellan RCC:s
initiativ och andra befintliga forskningsstrukturer i norrland samordnas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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28. Patientens ställning i cancervården - Plan för
Regionalt Cancercentrum Norr (LS/1618/2013)
Ärendebeskrivning

I utredningen En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) anges ett antal
evidensbaserade strategier för att stärka patientperspektivet i cancervården och utifrån
dessa föreslår utredningen en rad insatser för att stärka patientens ställning. I Socialdepartementets kriterier för vad som ska utmärka ett cancercentrum (RCC) sägs bl a att
RCC ska arbeta för att:
• en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient,
• cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson,
• patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla
cancervården,
• kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälso- och
sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om denna
rätt.
RCC ska även medverka till att engagera patientrepresentanter i beslut rörande cancervårdens utformning och utveckling.
Utifrån de kriterierna har RCC Norr utarbetat en plan och beskrivning av det inledande
arbetet för RCC Norr gällande patientens ställning i cancervården.
Norrlandstingens Regionförbunds direktion godkände 2013-05-24 § 30 förslaget till
arbetsplan för stärkande av patientens ställning i cancervården.
En analys av planen har gjorts som beskriver hur det RCC beskriver i arbetsplanen
fungerar i Jämtlands läns landsting.

Beslutsunderlag
Patientens ställning i cancervården - Plan och beskrivning av inledande arbete för
Regionalt Cancercentrum Norr
Protokoll § 30 Norrlandstingens Regionförbund 2013-05-24
Patientens ställning i cancervården - Plan och beskrivning av inledande arbete för
Regionalt Cancercentrum Norr – analys från Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag

RCC Norrs förslag till arbetsplan för stärkande av patientens ställning i cancervården
noteras till protokollet.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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29. Landstingsrepresentanter i styrgrupp för utredning
om kollektivtrafikfrågor i regionkommun 2015
(LS/1689/2013)
Ärendebeskrivning
Styrgruppen för Region 2015 godkände 2013-10-29 § 19 att Regionförbundets
beredning för infrastruktur och kommunikationer får ansvar för uppdraget om
kollektivtrafik i Regionkommunen fr o m 2015. I beslutet anges också att beredningen i
denna fråga ska kompletteras med ledamöter från de partier som finns i landstingsfullmäktige men inte har representation i beredningen.

Beslutsunderlag

Protokoll 2013-10-29 styrgrupp Region 2015

Landstingsdirektörens förslag

Landstinget utser …………..till representanter i styrgrupp för utredning om kollektivtrafikfrågor i regionkommun 2015.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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30. Styrgrupp för översyn av Hälsoval 2015
(LS/1867/2012)
Ärendebeskrivning
I januari 2013 tillsattes en styrgrupp bestående av tjänstemän och politiker från samtliga
partier med uppdrag att analysera och revidera modellen för Hälsoval Jämtlands län
inför 2015. Utsedda ledamöter var Ann-Marie Johansson (S), Harriet Jorderud (S),
Monalisa Norrman (V), Anna Hildebrand (MP), Christer Siwertsson (M), Thomas
Andersson (C) och Kia Carlsson (FP).
Styrgruppens förslag till förfrågningsunderlag Hälsoval 2015 återremmiterades till
styrelsen vid landstingsfullmäktige den 27 november 2013.
Från och med 1 januari 2015 kommer en ny nämnd, Vårdvalsnämnden, att inrättas.
Fram till dess bör styrgruppen fortsätta sitt arbete under 2014 för att slutföra arbetet
med Hälsoval 2015.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2013-01-23, § 11

Landstingsdirektörens förslag

1. Till styrgruppens representanter utses …
2. Den utsedda styrgruppen för Hälsoval 2015 får i uppdrag att fortsätta arbetet till
och med 31 december 2014.

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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31. Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2013 (LS/2/2013)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2013-08-28, 2013-10-17,
2013-11-06
Beslut fattade av centrumchef för ledning och verksamhetsstöd
Löneöversynsförhandlingar
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter oktober
Kostnadskrävande patienter oktober, område barn
Kostnadskrävande patienter november
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Susanne Wallner är beviljad att delta i Kunskapshöjning och dialog om klimatförändringar den 25/11 2013.
Susanne Wallner är beviljad att delta i Den röda tråden - från utanförskap till egenmakt
den 22/11 2013 Hörsalen, Östersunds sjukhus.
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Åre Sustainability Summit den 15-16/11 2013
i Åre.
Anna Hildebrand är beviljad att delta i Kickoff för ”Slutspelet om tobak den 18/11
2013 i Stockholm.
Anställningsbeslut fattade av chefer
Sammanställning för perioden 2013-10-25–2013-11-28
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32. Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen 2013 (LS/3/2013)
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträdet 2013-10-11
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträdet 2013-10-21
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2013-10-25
Beredningen för vård och rehabilitering: Protokoll från sammanträdet 2013-10-28
Regionförbundet Jämtlands län, Organ: Styrgruppen för Region 2015
Protokoll från sammanträdet 2013-10-29
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-10-31
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträdet 2013-11-08
Personalpolitiska utskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-10-24
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-11-12
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TILL FULLMÄKTIGE
33. Svar på motion från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i landstinget och
Regionförbundet (LS/1419/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från fullmäktiges presidium 2013-11-12, § 89 Motion från Finn
Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i landstinget och
Regionförbundet (LS/1419/2012).

Ärendebeskrivning

Finn Cromberger (FP) har i en motion föreslagit att landstinget och Regionförbundet
gör en grundlig översyn av regelsystemet med politikerpensioner. Nuvarande regler
kanske inte ska behållas utan någon annat form av omställningslösning ska införas. Som
motivering till förslaget har han anfört att dagens regler är inte tidsenliga och landstinget
och Regionförbundet bör ”vara med i tiden” och bli en modern organisation som
bejakar arbetslinjen.
Landstingsfullmäktige beslöt att motionen från Finn Cromberger (FP) skulle överlämnas
till fullmäktiges presidium för beredning.
Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram förslag till nya bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Bestämmelserna bygger på livsinkomstprincipen och arbetslinjen d v s på intjänandeprincipen och inte på förmånsprincipen.
De nya bestämmelserna är anpassade till vad som gäller på arbetsmarknaden.
Bestämmelserna kräver beslut i landstinget för att gälla. De är avsedda att träda ikraft
2015 och gälla för förtroendevalda som nytillträder uppdrag efter det allmänna valet
2014. Innan beslut tas behöver bland annat förmånernas storlek utredas. Fullmäktiges
presidium har begärt att få landstingsfullmäktiges uppdrag att ta fram förslag till beslut
om nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
Motionen innehåller förslag om översyn av pensionsbestämmelserna för förtroendevalda i Regionförbundet Jämtlands län. Såsom regleringen ser ut är frågan om pensionsbestämmelser för förtroendevalda i Regionförbundet en fråga för Regionförbundet och
förbundets samtliga medlemmar. Motionen kan därför inte bifallas i denna del. I övrigt
bör den bifallas med hänsyn till förslaget till uppdrag till fullmäktiges presidium om
översyn av pensionsbestämmelserna.

Beslutsunderlag

Motion från Finn Cromberger (FP) om översyn av reglerna för politikerpensioner i
landstinget och Regionförbundet

Tjänstemannaförslag
Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
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1. Motionen bifalls vad avser utredning om översyn av regelsystemet med
politikerpensioner i Jämtlands läns landsting.
2. Motionen avslås vad avser utredning om översyn av regelsystemet med politikerpensioner i Regionförbundet Jämtlands län.
FULLMÄKTIGES PRESIDIUMS BESLUT

Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
1. Motionen bifalls vad avser utredning om översyn av regelsystemet med
politikerpensioner i Jämtlands läns landsting.
2. Motionen avslås vad avser utredning om översyn av regelsystemet med
politikerpensioner i Regionförbundet Jämtlands län.

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker fullmäktiges presidiums förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef

2013-12-02

34. Informationer
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