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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

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 35 Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
2014 (LS/4/2014)

Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Presentationer som hör till ärendena är diarieförda och finns tillgängliga under diarienummer LS/4/2014.

Säkerhetsarbetet, rapport 2013 och plan 2014 presenteras av Anna-Lena Alfreds.
Området innefattar krisberedskap, grundläggande säkerhet och informationssäkerhet.

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar följande med anledning av rapporteringen:
”Styrelsen ser positivt på att evakueringsplan för sjukhuset tagits fram. Styrelsen ser
dock bekymmer med att våra informationssäkerhetssystem inte fungerar samt att
primärvården inte omfattas av Rakel. Åtgärder bör vidtas för dessa områden.”

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

Styrelsen ser positivt på att evakueringsplan för sjukhuset tagits fram. Styrelsen ser dock
bekymmer med att våra informationssäkerhetssystem inte fungerar samt att primärvården inte omfattas av Rakel. Åtgärder bör vidtas för dessa områden.
Patientsäkerhetsberättelse, resultat och aktiviteter 2013 redovisas av Maria Omberg.
Se även § 45 Patientsäkerhetsberättelse 2013 (LS/195/2014).

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande med anledning av rapporteringen:
”Styrelsen är positiv till det arbete som görs inom patientsäkerhetsområdet och noterar
särskilt arbetet med hög kvalitet i vårdskadeutredningar, inrättade av patientsäkerhetsforum på centrumnivå samt arbetet med patientsäkerhetsveckan. Styrelsen noterar också
positivt mål och strategier 2014 och då särskilt det proaktiva arbetet.
Den utredning som görs inom enheten om åtgärdsförslag avseende Lex Maria önskar
Justerandes sign
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styrelsen få ta del av.”

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

Styrelsen är positiv till det arbete som görs inom patientsäkerhetsområdet och noterar
särskilt arbetet med hög kvalitet i vårdskadeutredningar, inrättade av patientsäkerhetsforum på centrumnivå samt arbetet med patientsäkerhetsveckan. Styrelsen noterar också
positivt mål och strategier 2014 och då särskilt det proaktiva arbetet.
Den utredning som görs inom enheten om åtgärdsförslag avseende Lex Maria önskar
styrelsen få ta del av.
Bättre liv för sjuka äldre; beskrivning av process, resultat 2013 och plan 2014
redovisas av Nina Fållbäck-Svensson och Lisbet Gibson.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande med anledning av rapporteringen:
”Styrelsen tycker det är bra att samverkan mellan landsting och kommun intensifieras
och att goda resultat uppnås.”

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

Styrelsen tycker det är bra att samverkan mellan landsting och kommun intensifieras och
att goda resultat uppnås.
Öppna jämförelser 2013 presenteras av Nina Fållbäck-Svensson.
En analyserad skriftlig rapport kommer i mars och i augusti presenteras en kvalitetsrapport med jämförelser mot ett urval landsting.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
Lokalförsörjning och Fastighetsstrategi presenteras av Jan-Åke Lindroth.
Bland annat genomgång av pågående och planerade ombyggnationer inom sjukhuset.
Består av 30 delprojekt där alla delar inte är helt finansierade. Centrum för vårdens
arkitektur på Chalmers har initierat ett studentprojekt som under hösten ska titta på
Sjukhus 2024 i Östersund. Redovisning av fastighetsinvesteringsplan 2015-2017.
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(25)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-02-18--19

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande med anledning av rapporteringen:
”Vad avser investeringsplanen 2015-2017 ska den hanteras av ekonomiutskottet innan
den kommer till styrelsen i maj.”

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

Vad avser investeringsplanen 2015-2017 ska den hanteras av ekonomiutskottet innan
den kommer till styrelsen i maj.

§ 36 Styrelsens information om frågor som kan inverka på
landstingets utveckling och ekonomiska ställning 2014
(LS/5/2014)
Ärenden enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Presentationer som hör till ärendena är diarieförda och finns tillgängliga under diarienummer LS/5/2014.
Uppföljning läkemedel presenteras av Carsten Dencker.
Den totala läkemedelskostnaden 2013 uppgår till 300 miljoner kronor vilket är en
minskning med 12 miljoner kronor (3,7%) jämfört med 2013.
OtIS – Ordnat införande i samverkan, nationellt projekt initierat av SKL för ordnat införande av nya läkemedel. Syftet är att ta fram förslag till nationell process för införande
som främjar jämlik vård.
ARIL – uppföljning av den regionala processen för införande av nya läkemedel.

Yrkande
Harriet Jorderud (S) yrkar följande med anledning av rapporteringen:
”Färre patentutgångar, många nya läkemedel på väg in samt mer statlig styrning gör att
läkemedelsfrågan ytterligare måste följas av politiken. Styrelsen påtalar därför att etiska
utskottet får fortsätta sitt arbete inom området.
Etiska utskottet ges i uppdrag att kontinuerligt ta upp frågan i styrelsen och till styrelsen
för information lyfta särskilt svåra bedömningar kring läkemedel och behandlingar.
Etiska utskottet får även i uppdrag att se över den fortsatta processen med tanke på
utbildningsinsatser för politiken och styrelsen.”

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

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Färre patentutgångar, många nya läkemedel på väg in samt mer statlig styrning
gör att läkemedelsfrågan ytterligare måste följas av politiken. Styrelsen påtalar
därför att etiska utskottet får fortsätta sitt arbete inom området.
Etiska utskottet ges i uppdrag att kontinuerligt ta upp frågan i styrelsen och till
styrelsen för information lyfta särskilt svåra bedömningar kring läkemedel och
behandlingar. Etiska utskottet får även i uppdrag att se över den fortsatta
processen med tanke på utbildningsinsatser för politiken och styrelsen.
Uppföljning landstingsövergripande projekt presenteras av Mikael Ferm och Marit
Nilsson.
Lägesrapport för följande projekt presenteras:
• Lean
• Cosmic
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 2014
(LS/6/2014)
Ärende enligt landstingsstyrelsens uppföljningsplan:
Presentation som hör till ärendet är diariefört och finns tillgängliga under diarienummer
LS/6/2014.
Uppföljning 2013 Gemensamma nämnden avseende samordnad upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter presenteras av Lena Larsson.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
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§ 38 Information från landstingsstyrelsens utskott 2014
(LS/7/2014)
Personalpolitiska utskottet
Bengt Bergqvist (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde 14 februari där
bland annat följande punkter togs upp; Avstämning personalsiffror, sjukfrånvaro 2013,
upphandling företagshälsovård, lägesavstämning attraktiv arbetsgivare, begäran om
anstånd med svar på motioner och arbetssituationen på BUP. Nästa möte blir den 11
mars.
Etiska utskottet
Ann-Marie Johansson (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde 24 januari
där bland annat följande behandlades, representanter från Jämtlands läns brukarråd
informerade om sin verksamhet, sjukhusprästen inbjuden för dialog kring stöd till
personal i etiska frågor – sjukhuskyrkan erbjuder stödsamtal. Nästa möte blir den 28
mars.
Ekonomiutskottet
Harriet Jorderud (S) rapporterar från utskottets senaste sammanträde 3 februari där
bland annat årsbokslutet och upphandling behandlades.
FoU-rådet
Monalisa Norrman (V) informerar om att rådets nästa sammanträde är den 17 mars.

§ 39 Landstingsdirektörens rapport 2014 (LS/8/2014)
Landstingsdirektör Björn Eriksson rapporterar om följande punkter:
• Handlingsplan för en ekonomi i balans på kort sikt – budgeterad obalans för
2014 uppgår till -117 miljoner kronor. Strukturella åtgärdsförslag kommer att
presenteras mars-april. (Karin Jonsson)
•

LUP ekonomi – lägesrapport. Strukturförändringar som innebär kostnadsminskningar. Uppnås bland annat genom; kompetensförsörjning, förebyggande
hälso- och sjukvård, Lean, teknisk utveckling, fastighetsförändringar och samverkan med kommuner och andra landsting. Gemensam planeringsdag 12 mars.
Förslag till beslut till styrelsen 28-29 april och fullmäktige 17-18 juni. (Ingela
Jönsson)

•

Återredovisning bemanning primärvården (Annika Sörensdotter)

•

Återredovisning kostnader lokaler och driftsättning av vindkraftverk (Jan-Åke
Lindroth)
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Värdebaserade vårdepisoder (Nina Fållbäck-Svensson)

Yrkanden
Harriet Jorderud (S) yrkar följande med anledning av rapporteringen:
”Styrelsen konstaterar att den obalans för verksamheterna som tas med in i 2014 måste
hanteras för att klara budget. Landstingsdirektörens uppdrag från januarisammanträdet
kvarstår och uppföljning och analys behöver ytterligare intensifieras. I övrigt ser
styrelsen med tillfredsställelse på det arbete som pågår med LUP ekonomi.”
Harriet Jorderud yrkar vidare:
”Styrelsen är positiv till det utfall som redovisas kring fastighetskostnaderna samt det
arbete som görs, och blivit uppskattat av SKL i ”Jämtlandsmodellen”. Styrelsen
konstaterar också att landstingets satsning i vindkraft nu snart kan driftsättas.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Landstingsstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Styrelsen konstaterar att den obalans för verksamheterna som tas med in i 2014
måste hanteras för att klara budget. Landstingsdirektörens uppdrag från
januarisammanträdet kvarstår och uppföljning och analys behöver ytterligare
intensifieras. I övrigt ser styrelsen med tillfredsställelse på det arbete som pågår
med LUP ekonomi.
3. Styrelsen är positiv till det utfall som redovisas kring fastighetskostnaderna
samt det arbete som görs, och blivit uppskattat av SKL i ”Jämtlandsmodellen”.
Styrelsen konstaterar också att landstingets satsning i vindkraft nu snart kan
driftsättas.

Reservation
Anna Hildebrand (MP) lämnar följande skriftliga reservation:
” Jag reserverar mig mot Harriet Jorderuds yrkande, för att den hållningen bedömer jag
ger negativa effekter på det påbörjade långsiktiga utvecklingsarbetet. Bland annat
kommer inte några nya inprioriteringar kunna göras.
I Miljöpartiet står vi fast vid vår uppfattning att hälso- och sjukvården är underfinansierad utifrån sitt uppdrag, och ser därför inte att det är möjligt att verksamheterna
kan hämta igen hela den uppskattade obalansen innevarande år om 117 miljoner
kronor för att uppnå budgetmålet för 2014.
Detta utifall man inte finner nya finansieringslösningar, genomför strukturförändringar,
och/eller minskar uppdraget.”
Justerandes sign
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§ 40 Svar på granskning av medarbetarenkäten
(LS/1647/2013)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från personalpolitiska utskottet 2014-01-13, § 4 Svar till
revisorerna angående granskning av medarbetarenkäten.

Ärendebeskrivning
Landstingets revisionskontor har på uppdrag av landstingets revisorer granskat hur man
i landstingsorganisationen tillvaratar resultatet av medarbetarenkäten. Granskningens
huvudsakliga syfte har varit att ta reda på om landstingsstyrelsen har en tillfredställande
styrning och kontroll av att resultatet av medarbetarenkäten tillvaratas på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen visar att det finns en tydlig styrning av hur resultatet från medarbetarenkäter ska tillvaratas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det finns ändamålsenliga rutiner och en tydlig ansvarsfördelning för hur arbetet ska ske. Landstingets
revisorer vill ha landstingsstyrelsens svar senast 3 mars 2014.

Beslutsunderlag
Svar på landstingets revisorers granskning av medarbetarenkäten (bilaga)
Rapport om granskning av medarbetarenkäten (bilaga)

Landstingsdirektörens förslag
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.

PERSONALPOLITISKA UTSKOTTETS BESLUT
Personalpolitiska utskottet föreslår landstingsstyrelsen
Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till landstingets revisorer enligt utarbetat förslag.
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§ 41 Svar på remiss Regionalt Serviceprogram för
perioden 2014-2018 (LS/1730/2013)
Ärendebeskrivning
Jämtlands läns landsting har inbjudits av Länsstyrelsen Jämtlands län att lämna
synpunkter på remissutgåvan av Regionalt Serviceprogram 2014-2018. Det övergripande målet för serviceprogrammet är att bidra till att en god service kan
erbjudas alla invånare i Jämtlands län, på olika sätt och att den erbjuds inom
rimliga avstånd. Programmet ska styra insatser för att uppnå delar av Jämtlands
läns Regionala utvecklingsstrategis målbild för 2030.
Ett förslag till svar har upprättats inom planerings- och beställarstaben.

Beslutsunderlag
Svar på remiss Regionalt Service program Jämtlands län 2014-2018
Remiss Regionalt Serviceprogram Jämtlands län 2014-2018 (missiv)
Remiss Regionalt Serviceprogram Jämtlands län 2014-2018

Landstingsdirektörens förslag

1. Svar på remiss, Regionalt Serviceprogram Jämtlands län 2014-2018, lämnas till
Länsstyrelsen Jämtlands län enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande fortsättning på stycket under rubriken
”Landstingsverksamhetens beroende av ny teknik”:
”Det mål som anges att samtliga butiksorter ska ha tillgång till bredband är inte tillräckligt. Även hushållen behöver fungerande telefoni och bredband om kommunerna
och landstinget ska kunna tillhandahålla en trygg vård och omsorg.
Thomas Andersson och Berit Johansson (båda C) yrkar följande under samma rubrik:
”Målet om tillgång till bredband bör överensstämma med bredbandsstrategin för
Jämtlands län – mot år 2020.
I länets alla samhällen och byar ska åtkomst till bredband i någon form finnas senast år
2020. Minst 90% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s och resterande cirka 10% ska ha minst 10 Mbit/s år 2020. Redan år 2015 bör
40% ha tillgång till bredband med den hastigheten.”
Anna Hildebrand (MP) yrkar följande tillägg i svaren längst ner på sidan 3 under
Synpunkter utifrån frågor i missivskrivelsen:
Under fråga 1 lägg till:
Det saknas tydliga skrivningar kring hållbarhet i analysdelen. Framförallt saknas
Justerandes sign
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skrivningar kring de utmaningar vi möter pga. av klimatförändringarna.
Under fråga 2 lägg till;
l SWOT-analysen fattas följande;
Svaghet;
- Sårbarhet i kommunikationssystem (utöver mobil och bredband)
- Låg täckningsgrad av tankställen för förnyelsebara bränslen
Styrka;
- Innovativa företagare som tar samhällsansvar
Hot
- Konsekvenser av klimatförändringar, som t.ex. stormar och översvämningar
Möjlighet
- Produktion och distribution av förnyelsebara bränslen
Under fråga 4 lägg till;
Prio 2; Mål;
Det står nu "Bibehålla dagligvarubutiksservice" Det ska istället stå "utveckla dagligvarubutiksservice"
Det står nu " Bibehålla tankstationer" . Det ska istället stå "Öka tillgänglighet till tankställen för förnyelsebara bränslen"
Prio 4 Mål:
Lägg till "och platser"; Nya metoder och platser/lokaler för serviceförsörjning.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Ann-Marie Johanssons yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hildebrands yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag inklusive antagna
tillägg och finner det antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

1. Svar på remiss, Regionalt Serviceprogram Jämtlands län 2014-2018, lämnas till
Länsstyrelsen Jämtlands län enligt upprättat förslag inklusive antagna tillägg.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 42 Restriktioner för inköp, kurser, konferenser, resor
och anställningar (LS/172/2014)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomiutskottet 2014-02-03, § 13 Restriktioner för inköp,
kurser, konferenser, resor och anställningar.
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Ärendebeskrivning
Landstingsdirektören har inlett ett arbete med att ta fram åtgärder för att Jämtlands läns
landsting ska bli en attraktiv arbetsgivare. Ett av förslagen innebär att det beslut som
landstingsstyrelsen tog i april 2013 kring generella stopp av bland annat utbildningar och
resor bör upphöra. Detta beslut är det svårt att leva upp till på längre sikt. Kompetensutveckling och omvärldsbevakning är nödvändigt för en kunskapsorganisation och ett
generellt stopp skapar ett negativt signalvärde för personalen.
Vid landstingsstyrelsens sammanträde 2013-04-24, § 98 Månadsrapport, togs bland
annat följande beslut:
”Stopp införs omedelbart för inköp, kurser, konferenser och resor. Medicinskt material
undantas. Ska undantag ske från kurser, konferenser och resor lyfts beslutet till närmsta
högre chefsnivå. Anställningar ska fortsättningsvis ske med mycket stor restriktivitet.
Beslut om anställningar lyfts till närmaste högre chefsnivå. Arbetet med produktionsoch kapacitetsplanering undantas i detta förslag om inköp och anställningar.
Rapportering ska ske varje månad till landstingsstyrelsen.”
Den aktuella punkten föreslås därför att upphöra att gälla. Stor restriktivitet kommer
fortfarande att finnas men närmsta chef får fortsättningsvis befogenhet att fatta beslut
utifrån enhetens budget och behov.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag landstingsstyrelsen 2013-04-23—24, § 98 Månadsrapport till landstingsstyrelsen

Tjänstemannaförslag
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens beslut 2013-04-24, § 98, punkten 4, upphör att gälla.

Ekonomiutskottets beslut
Ekonomiutskottet föreslår landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens beslut 2013-04-24, § 98, punkten 4, upphör att gälla.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsens beslut 2013-04-24, § 98, punkten 4, upphör att gälla.

Justerandes sign
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§ 43 Svar på initiativärende från Anna Hildebrand (MP)
om tydliggörande av kostenhetens uppdrag - för lång sikt
och daglig hantering (LS/1744/2013)
Ärendebeskrivning
Anna Hildebrand (MP) har lämnat in ett initiativärende om tydliggörande av kostenhetens uppdrag – för lång sikt och daglig hantering.
Anna Hildebrand framhåller bland annat att:
”Vid ett övervägande om vilka utvecklingssteg Jämtlands läns landsting ska ta när det
gäller produktion och servering av mat - bör också kosten som en viktig funktion lyftas.
Kosten och måltidssituationen skall vara en del av patientens helhetsupplevelse i sjukvården. Det måste kvalitetssäkras så att patienten får den mat de behöver - både som
medicinsk behandling och som en del av tillfrisknandet.
Kostfrågan, på samma vis som övriga hälso- och sjukvårdsfrågor, kräver ett samarbete
och fungerande rutiner mellan olika professioner (för alla som ordinerar kost och
arbetar med kost).
Utvecklingsarbetet med ovanstående frågor bör genomföras tillsammans med medarbetare från såväl kostenheten, som specialist- sjukvården och Folkhälsocentrum.”
Kostenhetens enhetschefer har fått i uppdrag att starta upp ett utvecklingsprojekt för
kostenheten innehållande en plan för de kommande fem åren. Planen ska innefatta
produktion av patientkost, produktion och drift av restauranger, lokaler och utrustning.
Ekonomiska beräkningar avseende utrustningsinvesteringar och ombyggnationer och
bemanningsbehov ska redovisas. Planen som ska vara klar senast 30 april ska också
innehålla en tidsplan för genomförandet.
Projektgruppen har i samband med detta också fått i uppdrag att beakta Anna
Hildebrands initiativärende. Eftersom arbetet redan är igångsatt inom verksamheten bör
initiativärendet avskrivas från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Initiativärende från Anna Hildebrand (MP) om tydliggörande av kostenhetens uppdrag för lång sikt och daglig hantering

Landstingsdirektörens förslag
Ärendet avskrivs från vidare handläggning i landstingsstyrelsen.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Ärendet avskrivs från vidare handläggning i landstingsstyrelsen.

Justerandes sign
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§ 44 Upphävande av IT-strategi för Jämtlands läns
landsting (LS/2/2007)
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade 2007-01-24 att anta IT-strategi för Jämtlands läns
landsting (LS/2/2007). IT-strategin innehöll prioriterade utvecklingsinsatser de
kommande åren, roller och ansvar samt modell för styrning och uppföljning inom ITområdet.
Landstingsstyrelsen har beslutat anta den Nationella IT-strategin för vård och omsorg
(2006), Strategi för eSamhället (2011) samt Handlingsplan 2013-2018 Landstings,
regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet (2012).
Landstingsstyrelsen beslutade 2013-05-28—29 (LS/678/2013) att anta Landstingsövergripande handlingsplan för eHälsa. Handlingsplanen omfattar perioden 2013-2015
och anger vad som ska uppnås inom:
• generella mål
• mål ur invånarperspektiv
• mål ur verksamhetsperspektiv
• infrastrukturella mål
Processer, regler och riktlinjer för utveckling och förvaltning av landstingets lösningar
inom eHälsa och IT, finns dokumenterade i landstingets ledningssystem. Innehållet i ITstrategin täcks in av ovanstående antagna planer och strategier och behövs därför inte.

Beslutsunderlag
IT-strategi för Jämtlands läns landsting

Landstingsdirektörens förslag
IT-strategi för Jämtlands läns landsting upphävs.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

IT-strategi för Jämtlands läns landsting upphävs.

§ 45 Patientsäkerhetsberättelse 2013 (LS/195/2014)
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:
Justerandes sign
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Landstingsstyrelsen
•
•
•

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 2013

Landstingsdirektörens förslag
Patientsäkerhetsberättelsen 2013 godkänns.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Patientsäkerhetsberättelsen 2013 godkänns.

§ 46 Begäran om uppgifter till ärende om nekad
sterilisering. Uppgift om hur landstinget uppfyller
skyldigheter enligt steriliseringslag (1975:580)
(LS/141/2014)
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg har, mot bakgrund av en patient blivit nekad
sterilisering vid Östersunds sjukhus, öppnat ett tillsynsärende och begärt uppgift från
Jämtlands läns landsting om hur landstinget uppfyller skyldigheter enligt steriliseringslagen.
Landstingsfullmäktige beslutade i budgetfördelningen år 2000 att sterilisering på kvinnor
(och män) inte längre utföras. Detta beslut har följts sedan dess och steriliseringar har
därefter endast utförts medicinska indikationer. Socialstyrelsen har i beslut 2002 funnit
att landstinget hade rätt att göra en sådan prioritering. Justitieombudsmannen har däremot funnit att det inte skulle vara tillåtet att prioritera bort steriliseringar på icke
medicinska indikationer på ekonomiska grunder.
Jämtlands läns landsting erbjuder sterilisering till personer som inte kan använda förekommande preventivmedel och vars hälsotillstånd skulle påverkas menligt av en graviditet. Sterilisering av andra skäl erbjuds inte i enlighet med fullmäktiges ovan angivna
Justerandes sign
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beslut. Landstinget anser att landstinget uppfyller skyldigheterna enligt steriliseringslagen
och hälso- och sjukvårdslagen. Ett förslag till svar har utarbetats inom samordningskansliet.

Beslutsunderlag
Begäran från Inspektionen för vård och omsorg om uppgift om hur landstinget uppfyller skyldigheter enligt steriliseringslag (1975:580).
Förslag till svar till Inspektionen för vård och omsorg på begäran om uppgift hur
Jämtlands läns landsting uppfyller skyldigheter enligt steriliseringslagen

Landstingsdirektörens förslag
Svar lämnas till Inspektionen för vård och omsorg enligt utarbetat förslag.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Svar lämnas till Inspektionen för vård och omsorg enligt utarbetat förslag.

§ 47 Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen
2014 (LS/2/2014)
Beslut fattade av finansekonom
Placeringar i den kortsiktiga portföljen LS/536/2010, 2013-11-21, 2013-12-17, 2013-1220
Beslut fattade av landstingsdirektör/ bitr landstingsdirektör
Omdisponering av medel
Kostnadskrävande patienter december, Centrum Medicin
Omdisponering av medel för folkhälsoenkät
Underrättelse om upphörande av stiftelsen John Alexanderssons minnesfond, Org.nr:
893201-9246
Begäran att få ut allmän handling i upphandling av Elmateriel 2013
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Frisktandvård - framtidens tandvård? i
Stockholm den 20/3 2014
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Recept för att säkra framtidens välfärd i
Stockholm den 20/2 2014
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Nordiskt forum i Malmö den 12-15/6 2014
Monalisa Norrman är beviljad att delta i Nordiskt forum i Malmö den 12-15/6 2014
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Vår fråga i Östersund den 31/1 2014
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Spridningskonferens den 30/1 2014 i Östersund
Bengt Bergqvist är beviljad att delta i Nätverkskonferens 5-6/2 2014 i Sundsvall
Justerandes sign
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Bengt Bergqvist är beviljad att delta i Europaforum XX Norra Sverige den 21/2 2014
i Sundsvall
Harriet Jorderud är beviljad att delta i Spridningskonferens den 30/1 2014 i Östersund
Harriet Jorderud är beviljad att delta i Recept för att säkra framtidens välfärd i
Stockholm den 20/2 2014
Harriet Jorderud är beviljad att delta i Framtidens familjecentral den 13-14/5 2014 i
Östersund
Harriet Jorderud är beviljad att delta i ”Hälsa - ett gemensamt ansvar” i Sundsvall den 46/2 2014
Anställningsbeslut fattade av chefer
Sammanställning för perioden 2014-01-08—2014-02-03
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.

§ 48 Anmälan av inkomna handlingar till landstingsstyrelsen 2014 (LS/3/2014)
Ekonomiutskottet: Protokoll från sammanträdet 2013-12-15
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträdet 2014-01-20
Hemställan till Finansdepartementet, Stockholm
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2014-01-23
Landstingets ungdomsråd: Protokoll från sammanträdet 2013-11-21
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

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

Justerandes sign
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TILL FULLMÄKTIGE
§ 49 Granskning av arvode till ledamot i gemensamma
nämnder m.m. (LS/1589/2012)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag Fullmäktiges presidium 2014-01-28, § 21, Genomgång av
regleringen av arvoden till de förtroendevalda i de gemensamma nämnderna som
landstinget är med i med övriga medlemmar.

Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har översiktligt granskat landstingets arvodesbestämmelser för de
gemensamma nämnder som landstinget ingår i. Revisorerna har funnit att Landstingets
arvodesbestämmelser saknar reglering av ersättning till ledamöter mm som landstinget
utser för externa uppdrag i styrelser, nämnder och som lekmannarevisorer/revisorer.
Detta medför utrymme för olika tolkningar. Revisorerna har vidare funnit att samarbetsavtalet mellan parterna i gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken liksom
avtalet mellan parterna i gemensamma nämnden för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution mm saknar tydlig skrivning om hur arvodena ska beräknas och
att det råder oklarheter om formerna för hur ledamöter ska utses till nämnden för närvård i Frostviken.
Landstingsfullmäktige gav med anledning av detta fullmäktiges presidium i uppdrag att
gå igenom regleringen av arvoden till de förtroendevalda i de gemensamma nämnderna
som landstinget är med i med de övriga medlemmarna samt återkomma till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige med förslag.
Landstinget har bjudit in övriga medlemmar i de gemensamma nämnderna till ett möte
den 23 januari 2014 för att diskutera regleringen av arvoden till de förtroendevalda i de
gemensamma nämnderna och vem som ska ansvara för kostnaderna för arvodes- och
ersättningshanteringen i samband med kurser och konferenser. Förutom landstinget
deltog tre medlemmar vid mötet. När det gäller den gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mm var uppfattningen
från två medlemmar att nuvarande reglering inte behöver ändras medan en medlem
ansåg att en ändring behövde göras. När det gäller den gemensamma nämnden för
Närvård i Frostviken menade Strömsunds kommun att nuvarande reglering var tillfyllest. För dem var det inget oklart med arvoderingen och hur landstinget arvoderade
sina förtroendevalda var en fråga för landstinget. För att göra en ändring av avtal och
reglementen i gemensamma nämnder krävs att medlemmarna är överens. Vid en
sammantagen bedömning finns därför för närvarande inte förutsättningar att ändra i
avtalen. Uppdraget är därmed fullgjort.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från landstingsfullmäktige 2013-02-12—13, § 37 Granskning av arvode
till ledamot i gemensamma nämnder m.m.
Minnesanteckningar från möte med kommunerna angående arvode till ledamöter i den
gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mm och gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken

Tjänstemannaförslag

1. Fullmäktiges presidium föreslår landstingsstyrelsen
Ärendet LS/28/2013 om ändring i arvodesregler för förtroendevalda inom
Jämtlands läns landsting avseende arvode till presidiet i den gemensamma
nämnden för Närvård i Frostviken fullföljs i ursprungligt skick.
2. Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet avskrivs från vidare handläggning.

BESLUT AV FULLMÄKTIGES PRESIDIUM

1. Fullmäktiges presidium föreslår landstingsstyrelsen
Ärendet LS/28/2013 om ändring i arvodesregler för förtroendevalda inom
Jämtlands läns landsting avseende arvode till presidiet i den gemensamma
nämnden för Närvård i Frostviken fullföljs i ursprungligt skick.
2. Fullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige
Ärendet avskrivs från vidare handläggning.
--------------------------

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen tillstyrker punkten 2 fullmäktiges presidiums beslut.

Yrkanden
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M), Thomas Andersson (C), Berit Johansson
(C) och Mats El Kott (FP) yrkar följande:
”Fortsatta förhandlingar med Strömsunds kommun, syftande till att anpassa arvode till
landstingets övriga arvoden.”

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertsson m.fl. yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.

Justerandes sign
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LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen tillstyrker punkten 2 fullmäktiges presidiums beslut.

Jäv
Bengt Bergqvist (S) förklarar sig jävig och deltar inte handläggning eller beslut.

Reservation
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M), Thomas Andersson (C), Berit
Johansson (C) och Mats El Kott (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

§ 50 Ändring i arvodesregler för förtroendevalda inom
Jämtlands läns landsting (LS/28/2013)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisorer har översiktligt granskat landstingets arvodesbestämmelser för de
gemensamma nämnder som landstinget ingår i. Revisorerna har funnit att Landstingets
arvodesbestämmelser saknar reglering av ersättning till ledamöter mm som landstinget
utser för externa uppdrag i styrelser, nämnder och som lekmannarevisorer/revisorer.
Detta medför utrymme för olika tolkningar. Revisorerna har vidare funnit att samarbetsavtalet mellan parterna i gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken liksom
avtalet mellan parterna i gemensamma nämnden för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution mm saknar tydlig skrivning om hur arvodena ska beräknas.
För de två gemensamma nämnderna som landstinget är med i, den gemensamma
nämnden för Närvård i Frostviken och den gemensamma nämnden för upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mm saknas i landstinget särskild
reglering av fasta arvoden till ordförande och vice ordförande. För ledamöter i
nämnderna som utsetts av landstinget gäller landstingets regler för förrättningsarvoden.
I samarbetsavtalet med Strömsunds kommun om den gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken finns en reglering av omfattningen på ordförandeuppdraget. Uppdraget ska uppgå till 25 % av heltidsarvodering. Landstingsfullmäktige har genom att
besluta om avtalet om gemensam nämnd med Strömsunds kommun också fastställt
omfattningen på ordförandeuppdraget i den nämnden. Det som saknas när det gäller
arvoderingen av landstingets ledamöter är regler för arvodering för vice ordförandeskapet.
Arvodesbestämmelserna för den gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken har
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

20(25)

Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-02-18--19

tolkats så att arvode till vice ordförande, när denna varit av landstinget utsedd ledamot i
nämnden, har utgått som årsarvode eftersom arvodet till ordförande utgått som
årsarvode. Nivån på arvode har bestämts enligt de principer som landstinget har för
årsarvoden för vice ordföranden i nämnder, beredningar och utskott, det vill säga 2/3 av
ordförandearvodet. För den gemensamma nämnden har arvodet då uppgått till 16.67 %
av landstingsstyrelsens ordförandes arvode.
Någon reglering av arvodets beräkning finns inte i avtalet om gemensam nämnd för
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mm. Avsaknaden av
bestämmelser om årsarvoden har tolkats så att endast förrättningsarvode utgår även till
ordförande och vice ordförande. Något årsarvode har därför inte tillämpats för dessa
uppdrag.
Idag sker arvoderingen av de förtroendevalda i de gemensamma nämnderna på så sätt
att arvode utgår enligt arvodesreglerna som gäller för den som utsett ledamoten eller
ersättaren. Det medför att det är olika arvodering mellan ledamöterna i nämnden eftersom det är olika regler för arvodering i kommunerna och landstinget. Det går att mellan
parterna avtala om arvodesreglerna och komma överens om en gemensam nivå på
arvodet en gemensam nämnd. Detta leder dock till skillnader i arvoderingen mellan förtroendevalda inom respektive part såvida parterna inte har exakt lika arvodesregler. Så
fort det finns skillnader i arvodesreglerna mellan de olika parterna i en gemensam
nämnd blir det skillnader i arvoden mellan olika uppdrag oavsett vilken lösning man
väljer. Det har bedömts vara den bästa lösningen att förtroendevalda inom kommunen
respektive landstinget behandlas lika i stället för att de förtroendevalda i den gemensamma nämnden gör det.
För att råda bot på de oklarheter som kan råda kring arvoderingen bör landstingsfullmäktige fastställa tydliga regler för detta. De kan lämpligen fastställas enligt den tolkning som tillämpas för närvarande. Mellan medlemmarna i den gemensamma nämnden
för Närvård i Frostviken omfattningen av ordförandeuppdraget reglerats på så satt att
årsarvode utgår. Årsarvode bör därför utgå till hela presidiet. Mellan medlemmarna i den
gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mm har frågan om årsarvoden till presidiet inte berörts. Innan frågan har
diskuterats mellan medlemmarna bör inte landstinget besluta om årsarvoden för
presidiet. Nuvarande tolkning av arvodesreglerna att årsarvoden inte utgår bör fortfarande gälla.
Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-12—13, § 38 att återremittera ärendet till
landstingsstyrelsen för ny behandling. Innan frågan har diskuterats bland medlemmarna
ska landstinget inte besluta om årsarvoden för presidiet för gemensam nämnd för Frostviken.
Landstingsfullmäktige gav vid samma sammanträde fullmäktiges presidium i uppdrag att
gå igenom regleringen av arvoden till de förtroendevalda i de gemensamma nämnderna
som landstinget är med i med de övriga medlemmarna samt återkomma till landstingsJusterandes sign
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Landstingsstyrelsen

styrelsen och landstingsfullmäktige med förslag. Landstinget bjöd in övriga medlemmar i
de gemensamma nämnderna till ett möte den 23 januari 2014 för att diskutera
regleringen av arvoden till de förtroendevalda i de gemensamma nämnderna och vem
som ska ansvara för kostnaderna för arvodes- och ersättningshanteringen i samband
med kurser och konferenser. Förutom landstinget deltog tre medlemmar vid mötet,
blandandra Strömsunds kommun. Strömsunds kommun menade att nuvarande reglering
var tillfyllest vad gäller den gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken. För dem
var det inget oklart med arvoderingen och hur landstinget arvoderade sina förtroendevalda var en fråga för landstinget. För att göra en ändring av avtal och reglementet i den
gemensamma nämnden krävs att medlemmarna är överens. Med hänsyn till Strömsunds
kommuns uppfattning i frågan föreligger inte förutsättningar för ändring i avtal och
reglemente för nämnden.
Fullmäktiges presidium har föreslagit lanstingsstyrelsen att ärendet fullföljs i ursprungligt
skick. Med hänsyn till att fullmäktige tagit beslut om arvodesregler för nästa mandatperiod bör ändringen även gälla för den tiden.

Beslutsunderlag
Landstingets revisorers granskning av arvode till ledamot i gemensamma nämnder m.m.
Minnesanteckningar från möte med kommunerna angående arvode till ledamöter i den
gemensamma nämnden för upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter mm och gemensamma nämnden för Närvård i Frostviken
Protokollsutdrag Fullmäktiges presidium § 21 2014-01-28

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. I tabell över årsarvoden i arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns
landsting görs följande tillägg:
Uppdrag

Arvode

Gemensam nämnd för Närvård i Frostviken
Ordförande

25 % av arvode till landstingsstyrelsens ordförande

Vice ordförande

16,67 % av arvode till landstingsstyrelsens ordförande

2. Bestämmelsen gäller från och med 1 januari 2011.
3. Bestämmelsen gäller även för tiden efter 2014.

Yrkande
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M), Thomas Andersson (C), Berit Johansson
(C) och Mats El Kott (FP) yrkar avslag till beslutet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
2014-02-18--19

Landstingsstyrelsen

Proposition
Ordföranden ställer proposition på landstingsdirektörens förslag och Christer
Siwertsson m.fl. yrkande och finner landstingsdirektörens förslag antaget.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
1. I tabell över årsarvoden i arvodesregler för förtroendevalda i Jämtlands läns
landsting görs följande tillägg:
Uppdrag

Arvode

Gemensam nämnd för Närvård i Frostviken
Ordförande

25 % av arvode till landstingsstyrelsens ordförande

Vice ordförande

16,67 % av arvode till landstingsstyrelsens ordförande

2. Bestämmelsen gäller från och med 1 januari 2011.
3. Bestämmelsen gäller även för tiden efter 2014.

Jäv
Bengt Bergqvist (S) förklarar sig jävig och deltar inte i handläggning eller beslut.

Reservation
Christer Siwertsson (M), Susanné Wallner (M), Thomas Andersson (C), Berit
Johansson (C) och Mats El Kott (FP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

§ 51 Motion från Christer Siwertsson (M) om digitalisering
av läkemedelslistor (LS/1232/2013)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson (M) föreslår i sin motion att Jämtlands läns landsting bör införa
digitala läkemedelslistor vid sjukhusets vårdavdelningar.
Landstinget upphandlade under våren 2013 vårdsystemet Cambio COSMIC som
kommer att ersätta nuvarande vårdsystem VAS. COSMIC innehåller heltäckande funktioner för vårddokumentation och vårdadministration för hela vårdkedjan - från primärvård till slutenvård. Modulen COSMIC Medication innehåller stöd ordinationer och
läkemedelshantering i både öppen och sluten vård.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-02-18--19

Ett projekt för utveckling och planering införande av systemet pågår, med planerad
pilotdrift vid Barnmedicin under maj och start breddinförande hösten 2014. Den i
motionen efterfrågade funktionaliteten att kommer att vara uppfylld med COSMIC
Medication i sluten vård.

Beslutsunderlag
Motion från Christer Siwertsson (M) om digitalisering av läkemedelslistor

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 52 Motion från Christer Siwertsson (M) om koordination
mellan akutens datasystem och övriga avdelningars datasystem (LS/1245/2013)
Ärendebeskrivning
Christer Siwertsson föreslår i sin motion att Jämtlands läns landsting bör koordinera
akutens datasystem med övriga avdelningars datasystem.
Landstinget upphandlade under våren 2013 vårdsystemet Cambio COSMIC som
kommer att ersätta nuvarande vårdsystem VAS. COSMIC innehåller heltäckande
funktioner för vårddokumentation och vårdadministration för hela vårdkedjan - från
primärvård till slutenvård. Ett projekt för utveckling och planering införande av
systemet pågår, med planerad pilotdrift vid Barnmedicin under maj och start breddinförande hösten 2014
I huvudavtalet finns en option att avropa modulen COSMIC Emergency, som bl.a.
innehåller stöd för triagering och logistik på akutmottagningen. COSMIC Emergency är
helt integrerad med COSMIC:s övriga moduler. Projektets styrgrupp beslutade i
december 2013 att nyttja optionen och ersätta nuvarande IT-stöd vid akutmottagningen
med COSMIC Emergency.
Den i motionen efterfrågade funktionaliteten att kommer att vara uppfylld med
COSMIC Emergency vid akutmottagningen.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Landstingsstyrelsen

2014-02-18--19

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

Landstingsdirektörens förslag
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.
LANDSTINGSSTYRELSENS BESLUT

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige
Motionen anses besvarad.

§ 53 Informationer
Tisdag 18 februari
• Granskning av medarbetarenkäten (LS/1647/2013) (Jan-Olov Undvall, Annica
Sörensdotter)
• Remissvar Regionalt serviceprogram för perioden 2014-2018 (Marianne
Ottersgård)
• Information om granskning av privata sjukgymnaster (Lena Weinstock-Sved)
• Information om översyn av vårdplatserna vid Näva (Olle Christmansson)
• Information om etablering av filial vid Vemdalsskalet (Olle Christmansson)
• Verksamhetsplan 2014 för beredningen för vård och rehabilitering (Anna
Gundersson)
Onsdag 19 februari
• Internationella frågor (Robert Uitto)
• Region 2015 (Robert Uitto)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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