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3. Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(RS/4/2015)
•

Förtroendemannautbildning
- Hälso- och sjukvården; centrum för opererande och centrum för medicinska
specialiteter

•

Redovisning av aktuellt läge för styrelsens fattade beslut
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4. Styrelsens information som kan inverka på regionens
utveckling och ekonomiska ställning (RS/5/2015)
•

Uppföljning riks och regionvård
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5. Regiondirektörens rapport (RS/7/2015)
•

Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning - uppföljning

•

Åtgärder för att minska koldioxidutsläpp för resor

•

Ekonomi
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6. Yttrande över anmälan till JO om granskning av
intagning för slutenvård vid psykiatriska kliniken i
Östersund Från LS/1520/2014 (RS/361/2015)
Sekretess – handlingar lämnas vid mötet

6(33)

2015-02-17

7. Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut
om reviderad regionplan 2015 -2017 (RS/15/2015)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-10, § 247, om reviderad
regionplan 2015 – 2017. Beslutet har överklagats och klaganden har yrkat att beslutat
ska upphävas eftersom det strider mot lag dels genom att budgeten inte är i balans och
dels att budgeten inte innehåller en plan för återställande av tidigare års underskott i
verksamheten.
Ett överklagat beslut ska upphävas om det strider mot lag. Detta gäller dock inte om
beslutet avser en budget som inte är i balans eller om budgeten inte innehåller en plan
för återställande av underskott som uppkommit i verksamheten tidigare år. Rättslig
grund för att upphäva det överklagade beslutet saknas därför. Överklagandet bör därför
avslås. Ett förslag till svar har upprättats inom Samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand angående överklagande av
landstingsfullmäktiges beslut 2014-12-10 § 247 Reviderad Regionplan 2015-2017.
Svar på föreläggande angående överklagande av landstingsfullmäktiges beslut om
reviderad Regionplan 2015-2017.

Regiondirektörens förslag
1. Yttrande lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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8. Laglighetsprövning av landstingsstyrelsens beslut om
omfördelning av årsarvoden i landstingsstyrelsen (mål
nr 4302-14) (RS/16/2015)
Förslag till beslut lämnas senare.
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9. Laglighetsprövning av landstingsfullmäktiges beslut
om ändring i fullmäktiges arbetsordning och styrelsens,
regionala utvecklingsnämndens och vårdvalsnämndens
reglementen (RS/17/2015)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2014-11-25, § 219, om ändring, bland
annat, i reglemente för regionstyrelsen i Region Jämtland Härjedalen. Beslutet har
överklagats och klaganden yrkat att beslutet ska upphävas eftersom det strider mot lag
vad gäller ändringen i reglementet för regionstyrelsen.
Inrättande av en tredje och en fjärde vice ordförande avviker frånbestämmelsen i
kommunallagen om ordförande och vice ordförande i styrelse och nämnder, men ger
uttryck för och synliggör den politiska majoriteten. Med hänsyn till att antalet
ordföranden inte påverkar majoritetsförhållandet i styrelsen eller ärendehanteringen får
felet anses betydelselöst. Beslutet bör därmed inte upphävas. Ett förslag till svar har
upprättats inom Samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand över överklagande av fullmäktiges
beslut 2014-11-25 § 219 om ändring i fullmäktiges arbetsordning, styrelsens, regionala
utvecklingsnämndens och vårdvalsnämndens reglementen.
Förslag till svar på föreläggande över överklagande av fullmäktiges beslut om ändring i
fullmäktiges arbetsordning, styrelsens, regionala utvecklingsnämndens och
vårdvalsnämndens reglementen.

Regiondirektörens förslag

1. Yttrande lämnas 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. Laglighetsprövning av landstingsstyrelsens beslut
om ansökan om ålderspension för ordförande i
landstingsstyrelsen (RS/164/2015)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-10, § 291, om
ålderspension för ordföranden i landstingsstyrelsen. Beslutet har överklagats och
klaganden har yrkat att beslutat ska upphävas eftersom det strider mot lag genom att det
är i strid mot likställighetsprincipen och mot förbudet mot beslut med tillbakaverkande
kraft till nackdel för landstingsmedlemmarna.
Ett överklagat beslut ska upphävas om det strider mot lag. Landstingsfullmäktiges beslut
strider dock inte mot någon av de bestämmelserna som klaganden anfört. Grund för att
upphäva det överklagade beslutet saknas därför. Överklagandet bör därför avslås. Ett
förslag till svar har upprättats inom Samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand angående överklagande av
landstingsfullmäktiges beslut 2014-12-10, § 291 om ålderspension för
landstingsstyrelsens ordförande.
Svar på föreläggande angående överklagande av landstingsfullmäktiges beslut om
ålderspension för landstingsstyrelsens ordförande.

Regiondirektörens förslag

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

I tjänsten
Björn Eriksson
Landstingsdirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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11. Laglighetsprövning av regionala
utvecklingsnämndens beslut 2015-01-13 §§ 4-10
(RS/347/2015)
Förslag till beslut lämnas senare.
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12. Svar på remiss Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds
2014:42) (RS/294/2015)
Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalen har av Socialdepartementet getts möjlighet att lämna
synpunkter på departementsskrivelsen Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42).
Regeringen har i budgetmotionen för 2015 anfört att en reform ska genomföras som
medför att receptbelagda läkemedel inom läkemedelsförmånerna blir kostnadsfria för
barn och unga under 18 år. Reformen ska införas 1 juli 2015.
I departementsskrivelsen presenteras förslag till ändringar i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner mm. Ändringarna innebär bland annat att läkemedel och andra
förmånsberättigade varor ska vara kostnadsfria för en förmånsberättigad person som
inte fyllt 18 år.
Socialdepartementet bjöd in till ett remissmöte den 11 december men mötet blev inställt
och remisstiden förlängdes till den 9 mars. Förslag till svar har upprättats inom hälsooch sjukvårdsstaben, patientsäkerhetsenheten.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på remiss om Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42)
Missiv till Remiss Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42)
Remiss Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42)

Regiondirektörens förslag
Svar på remiss, Kostnadsfria läkemedel för barn Ds 2014:42, skickas till
Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Karin Lindgren läkemedelsstrateg

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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13. Svar på revisionsrapport - Förstudie av kvalitet i
vården vårdrelaterade infektioner (RS/299/2015)
Ärendebeskrivning

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen har genomfört en förstudie av kvalitetsarbetet
avseende vårdrelaterade infektioner.
Förstudien beskriver och sammanfattar revisorernas bedömning gällande styrning och
kontroll över arbetet med att minska förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI).
Förstudien har följande utgångspunkter:
• Styrningen av arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner. Finns mål, uppdrag
och rutiner?
• Ansvarfördelning och organisation?
• Förutsättningar i form av kompetenser, administrativt stöd, etc?
• Kontrollrutiner för att säkerställa följsamheten till rutiner.
• Uppföljningen och återredovisningen av vidtagna åtgärder?
Förstudien har avgränsats till det landstingsövergripande arbete som sker inom patientsäkerhetsenheten och det centrumspecifika arbetet som sker inom Centrum för
opererande specialiteter.
Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdsstaben.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på revisionsrapport - Förstudie av kvalitet i vården vårdrelaterade
infektioner
Skrivelse - Vårdrelaterade infektioner
Revisionsrapport - Förstudie av kvalitet i vården vårdrelaterade infektioner

Regiondirektörens förslag
Svar på revisionsrapport - Förstudie av kvalitet i vården, vårdrelaterade infektioner,
skickas till regionens revisorer enligt upprättat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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14. Uppdrag till regiondirektören om åtgärder utifrån
den ekonomiska utvecklingen (RS/204/2015)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottets
sammanträde 2015-01-29, § 8 om Årsredovisning/årsbokslut 2014.

Ekonomidirektör informerar ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet om det
ekonomiska läget för Region Jämtland Härjedalen efter preliminärt årsbokslut för 2014.
Det preliminära årsbokslutet visar på ett sämre resultat än de prognoser som
presenterats under hösten. Utfallet landar på -162 mkr. Det innebär att det
ackumulerade underskottet är cirka 350 mkr. Det ekonomiska resultatet är en
försämring med 8,7 mkr i jämförelse med prognosen i november 2014 och 28,6 mkr
sämre än prognosen i delårsbokslutet per augusti 2014. Av centrumen är Centrum
opererande specialiteter och Centrum medicinska specialiteter de som redovisar den
största ekonomiska obalansen.
Det preliminära årsbokslutet visar också att kostnadsutvecklingen för 2014 är betydligt
högre än 2013. Nettokostnadsökningen 2014 är 4,7 % i jämförelse med 3,3 % 2013.
Ökningen beror framförallt på ökade kostnader för bemanningsföretag och för köpt
riks- och regionvård samt för ökade personalkostnader.
Kostnaden för personal och bemanningsföretag har totalt ökat med 5,1 % vilket
motsvarar cirka 100 mkr. De ökade personalkostnaderna utöver sedvanlig
indexuppräkning beror på fler anställningar än beräknat. Antalet anställda ökade med
cirka 70 personer 2014 jämfört med 2013. Till största delen är det anställning av
vårdpersonal men även av servicepersonal. Utöver detta blev även skatteutfallet 2014
något sämre än beräknat.

Yrkande

Ann-Marie Johansson (S) yrkar följande:
1.

Regiondirektören får i uppdrag att till ekonomi-, fastighets- och
upphandlingsutskottets möte i februari 2015:
a. Redovisa en analys av det ekonomiska resultatet för 2014 utifrån de delar där
underskottet är störst.
b. Redovisa en analys av vilka delar som inte funnits med i prognoserna för 2014
i jämförelse med det faktiska resultatet.
c. Lämna förslag till ytterligare områden i långsiktig utvecklingsplan för god
ekonomisk hushållning inför att den ska revideras

2. Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
Regiondirektören får i uppdrag att föreslå ytterligare kostnadsminskningar för 2015 till
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regionstyrelsens sammanträde i mars.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
EKONOMI-, FASTIGHETS- OCH UPPHANDLINGSUTSKOTTETS BESLUT

1. Regiondirektören får i uppdrag att till ekonomi-, fastighets- och
upphandlingsutskottets möte i februari 2015:
a. Redovisa en analys av det ekonomiska resultatet för 2014 utifrån de delar där
underskottet är störst.
b. Redovisa en analys av vilka delar som inte funnits med i prognoserna för
2014 i jämförelse med det faktiska resultatet.
c. Lämna förslag till ytterligare områden i långsiktig utvecklingsplan för god
ekonomisk hushållning inför att den ska revideras
2. Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
Regiondirektören får i uppdrag att föreslå ytterligare kostnadsminskningar för 2015 till
regionstyrelsens sammanträde i mars.

Utdrag

Ekonomidirektör och regiondirektör
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15. Utbildning av förtroendevalda (RS/395/2015)
Handlingar lämnas senare.
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16. Patientsäkerhetsberättelse 2014 (RS/305/2015)
Ärendebeskrivning

Landsting och regioner 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 för 2014

Regiondirektörens förslag

Patientsäkerhetsberättelsen för 2014 godkänns
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Patientsäkerhetsenheten, Solveig Nesterud

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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17. Regionstyrelsens verksamhetsplan och
uppföljningsplan 2015 (RS/74/2015)
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har i sin regionplan beslutat om ett antal strategiska mål för perioden
2015-2017. De strategiska målen är de övergripande uppdraget från regionfullmäktige
som regionstyrelsen och nämnderna ska verkställa i form av åtgärder och beslut.
Regionstyrelsen och varje nämnd ska fastställa en verksamhetsplan för verksamhetsåret,
det vill säga nu för 2015, för att förtydliga vad av regionfulläktiges uppdrag som åligger
vilket organ att verkställa. I verksamhetsplanen ingår också en uppföljningsplan.
I Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2015 beskrivs regionstyrelsens tre uppdrag:
- leda och samordna planering och uppföljning av regionens verksamheter och
ekonomi. Det innebär också att ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs i
nämnder, aktiebolag, bolag mm
- vara regionens hälso- och sjukvårdsnämnd
- arbeta med frågor om folkhälsa, jämställdhet och mångfald och med frågor om
forskning och utveckling
Verksamhetsplanen innehåller också prioriterade framgångsfaktorer att arbeta med
under 2015. Framgångsfaktorerna i regionstyrelsens plan är en markering, formellt till
regiondirektören, av vad regionstyrelsen bedömer vara viktiga utvecklingsområden att
fokusera på i verksamhetsstyrningen det närmaste året för att verkställa det uppdrag och
övergripande mål som fullmäktige har beslutat om. Uppföljningsplanen omfattar de
aktiviteter som ska genomföras under året för att följa upp de verksamheter som ingår i
styrelsens ansvarsområde.

Beslutsunderlag

Regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan 2015

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan 2015 godkänns
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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18. Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen i
Region Jämtland Härjedalen (RS/242/2015)
Handlingar lämnas senare.
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19. Revidering av långsiktig utvecklingsplan (LUP),
område miljö (RS/63/2015)
Ärendebeskrivning

Långsiktig utvecklingsplan, område miljö (LUP Miljö) LS/1792/2012 beslutades 201311-27 av landstingsfullmäktige och omfattar 34 prioriterade mål och 40 aktiviteter inom
9 områden som ska uppfyllas den närmaste tolvårsperioden. LUP miljö omfattar
målsättningar för vad vi ska åstadkomma i vår egna verksamhet (organisationen Region
Jämtland Härjedalen) inom området miljö.
Enligt regionens gällande styrmodell ska mål och aktiviteter i de långsiktiga
utvecklingsplanerna implementeras och konkretiseras i regionplan och sedan vidare i
styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner, direktörens och förvaltningschefernas
verksamhetsplaner, övergripande handlingsplaner och centrumens/områdenas/
enheternas verksamhetsplaner för vilka delar som ska genomföras den närmaste
tidsperioden. Uppföljning sker mot samtliga planverk samt genom det årliga
miljöbokslutet.
LUP miljö ska följa mandatperioderna och revideras vart fjärde år. Första revideringen
ska ske under 2015. Eftersom LUP miljö implementerats först med Regionplan 20152017 sker dock ingen uppföljning inför denna första revidering. Vid därpå följande
revidering kommer dock uppföljning att ske av vilka delar av planen som
implementerats och genomförts i enlighet med styrmodellen och vilket resultat som
dittills uppnåtts.
Ett tjänstemannaförslag har tagits fram där avsnitten om planeringsförutsättningar,
bakgrund och behov har reviderats jämfört med LS/1792/2012. De förslag till
justeringar av mål och aktiviteter som är gjorda är i huvudsak formella och bedöms inte
påverka syfte eller innebörd av de tidigare beslutade. I tjänstemannarevideringen har inte
fler siffersatta mål kunnat tas fram än vid det omfattande arbete som gjordes vid
framtagandet av den nu beslutade planen.
Ändringar och tillägg i förhållande till tidigare beslutad version är i huvudsak markerade.
Det som inte markerats är att ”Landstinget” genomgående ersatts med ”Regionen” och
motsvarande. Där textstycken i nuläge/bakgrund/förutsättningar är borttaget är det
endast markerat att ändring är gjord, den borttagna texten går att läsa i tidigare beslutade
versionen.
De revideringar som rör mål och aktiviteter kommenteras i bilaga.
Efter godkännande av styrelsen bör förslaget remitteras till vårdvalsnämnden och
regionala utvecklingsnämnden för synpunkter för att sedan slutligt beslutas i styrelsen i
maj och i fullmäktige i juni.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad Långsiktig utvecklingsplan, område miljö – remissversion
Bilaga – Kommentarer till revidering av mål och aktiviteter
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Regiondirektörens förslag
1. Reviderad Långsiktig utvecklingsplan, område miljö – remissversion antas.
2. Remissversionen lämnas till Vårdvalsnämnden och Regionala
utvecklingsnämnden för synpunkter inför slutligt beslut i regionstyrelsen.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Mikael Ferm
Kanslichef

Vårdvalsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden, Åsa Paletun
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20. Samverkan om införande av trygghetscentraler
(RS/290/2015)
Ärendebeskrivning

Jämtlands län har vid flera tillfällen drabbats av olika samhällsstörningar i form av
bortfall av el, data/tele förbindelser vid t ex stormar. Dessa störningar ställer till med
problem såväl för de boende i länet som för dem som bedriver olika former av
verksamhet för att samhället ska fungera. Bland annat har vägar blivit oframkomliga på
grund av nedfallna träd och annan bråte vid storm, störningar har uppstått i
elförsörjning och IT- och tele-kommunikationer.
Både landsting och kommuner har i sina respektive risk- och sårbarhetsanalyser (enligt
lag 2006:544)samt vid inträffade händelser sett att samhällsviktiga verksamheter
påverkas i hög grad när dessa störningar inträffar. Problem uppstår både för landsting
och kommuner att upprätthålla samhällsviktig verksamhet t ex sjukvård och kommunal
omsorg.
För att stärka förmågan att kunna hantera ovan beskrivna situationer har Region
Jämtland Härjedalen påbörjat ett arbete med att undersöka förutsättningar för så kallade
Trygghetscentraler. Förslaget innebär att några av länets Hälsocentraler ska ha högre
redundans avseende t ex reservkraft och kommunikation (t ex RAKEL) för att
säkerställa vård när sjukvårdstransporter till sjukhus inte är möjligt. Parallellt tittar flera
av länets kommuner på möjligheten att skapa vad som benämns Trygghetspunkter.
Övergripande innebörd av trygghetspunkter är att det ska finnas några strategiskt
utvalda lokaler som samlingspunkt för medborgarna med t ex tillgång till el och värme.
Syftet med båda dessa inriktningar är att försöka säkra att invånarna i länet ska kunna
erbjudas vård, viktig samhällsinformation, lättare förtäring med mera när större
störningar i samhället inträffar.
För att kunna arbeta vidare med frågan krävs en kartläggning av infrastrukturen
avseende den befintliga tekniska försörjningen till de fastigheter där verksamheten ska
kunna bedrivas. Det handlar bl.a. om att vatten och avlopp ska fungera, att värme ska
kunna skapas, att nödvändig apparatur ska kunna elförsörjas. Region Jämtland
Härjedalen har för avsikt att skicka en hemställan till kommunerna (som är
fastighetsägare för Hälsocentralerna) för denna kartläggning.
För några av länets kommuner kan den fysiska placeringen av Trygghetspunkter
sammanfalla med Region Jämtland Härjedalens tilltänkta tryggetscentraler. Region
Jämtland Härjedalen vill därför initiera en samverkan med kommunerna, där
förutsättningarna för ett gemensamt arbete undersöks, då samordningsvinster och
gemensamt intresse kan finnas. Förutsättningarna för en sådan samverkan bör i ett
första steg stämmas av med Regionens samverkansråd.
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Regiondirektörens förslag
En förfrågan om bedömning av förutsättningar för att ett gemensamt arbete mellan
länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen inleds i frågan lämnas till Regionens
samverkansråd.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Mikael Ferm
Kanslichef

Regionens samverkansråd, Anna-Lena Alfreds
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21. Samråd om framtida struktur för folktandvården
(RS/73/2015)
Handingar lämnas senare.
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22. Fördelning av inkomna motioner och
medborgarförslag till regionstyrelsen (RS/394/2015)
1. Motion från Susanné Wallner (M) om återkoppling från sjuksköterskor som valt att
avsluta sin anställning hos Region Jämtland Härjedalen (RS/391/2015) har fördelats
till personalpolitiska utskottet och ska besvaras senast vid regionstyrelsens
sammanträde 26-27 maj 2015.
2. Medborgarförslag från Teresa Christiansson om avtal om klimatvård (RS/40/2015)
har fördelats till regiondirektören och ska besvaras senast vid regionstyrelsens
sammanträde 26-27 maj 2015.
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23. Valärenden 2015 (RS/1/2015)
•

Styrelsen för Föreningspunkten: Val av ett ombud till föreningens årsmöte och
nominering av en ledamot till styrelsen för tiden t.o.m. 2018-12-31
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24. Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen
2015 (RS/2/2015)
Beslut fattade av regiondirektör/ bitr regiondirektör
Omdisponering av medel
Omdisponering av läkemedel BO1AE07-Dabigatranetexilat (Pradaxa) för perioden
1501-1512, Centrum för medicinska specialiteter
Beslut om Skrivregler för Region Jämtland Härjedalen RS/262/2015
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Svar på remiss om nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och
ungdomar med könsdysfori
Beslut angående verktyg till stöd för de förtroendevalda i deras arbete
Förordnande av smittskyddsläkare
Svar på kompletterande remiss om förslag till reviderade föreskrifter och allmänna
råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring
Beslut angående verktyg till stöd för de förtroendevalda i deras arbete
Ann-Marie Johansson är beviljad att delta i Avslut för SKL:s psykiatriprojekt i
Stockholm 17-18/2 2015
Susanne Wallner är beviljad att delta i Åre Kapitalmarknadsdagar 26-27/3 2015
Anders Frimert är beviljad att delta i Primärvårdens dag 5/2 2015 i Stockholm
Monalisa Norrman är beviljad att delta i Innovationskonferens i Luleå 4-5/2 2015
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Innovationskonferens i Luleå 4-5/2 2015
Susanne Wallner är beviljad att delta i Tjänsteinnovation förbättra tillgänglighet
i Östersund 16/2 2015
Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2015-01-01–2015-02-04
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25. Anmälan av inkomna handlingar till regionstyrelsen
2015 (RS/3/2015)
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträde 2014-12-11
Beredningen för demokrati och folkhälsa: Protokoll från sammanträdet 2014-12-15
Gemensam nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter:
Protokoll från sammanträdet 2014-12-19
Etiskt utskott: Protokoll från sammanträdet 2014-12-19
Vårdvalsnämnden: Protokoll från sammanträdet 2015-01-15
Strömsunds kommun, Socialnämnden: Protokoll från sammanträdet 2015-01-15
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2015-01-22
Utskott för jämställd och jämlik vård: Protokoll från sammanträdet 2015-01-23
Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2015-01-28
Ekonomi, fastighets- och upphandlingsutskottet: Protokoll från sammanträdet
2015-01-29
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TILL FULLMÄKTIGE
26. Införande av egen vårdbegäran (RS/219/2015)
Ärendebeskrivning

För att få tillgång till öppen specialiserad vård och öppen högspecialiserad vård krävs i
de allra flesta fall en hänvisning från läkare i primärvård, oftast i form av remiss.
Den nya patientlagen ger medborgarna möjlighet att ta större eget ansvar samt att söka
öppen hälso- och sjukvård i alla landsting/regioner eller hos vårdgivare med avtal.
Remissen används som underlag vid förfrågan mellan olika professioner i hälso- och
sjukvården. Socialstyrelsens definition är: en handling som utgör beställning av tjänst eller
begäran om övertagande av vårdansvar för en patient. Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS
2004:11, reglerar vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar för hur remisser ska
utformas och hanteras. Remissen är ett instrument för att nödvändiga uppgifter ska
finnas tillgängliga för bedömning av den vårdsökandes medicinska behov.
Egen vårdbegäran är ett alternativ för medborgarna att söka öppen specialiserad och
öppen högspecialiserad vård utan att först behöva vända sig till primärvården. Även vid
egen vårdbegäran så avgör alltid det medicinska behovet prioritering av vården.
I 17 av 21 landsting/regioner finns redan möjligheten att den vårdsökande själv kan
inkomma med egen vårdbegäran till specialiserad öppen vård och öppen
högspecialiserad vård. Region Jämtland Härjedalen är en av de fyra landsting/regioner
som fortfarande har kvar kravet på hänvisning. I samtliga av dessa fyra pågår
diskussioner om att avveckla detta samt ge medborgarna möjlighet till egen vårdbegäran.
Ett beslut att införa möjlighet till egen vårdbegäran innebär att ett planerings- och
förberedelsearbete behöver genomföras i verksamheterna. Beslutet föreslås därför
verkställas januari 2016.

Beslutsunderlag

Underlag till förslag om vårdsökandes möjlighet att inkomma med egen vårdbegäran
inom region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Kravet på läkarhänvisning till öppen specialiserad och öppen högspecialiserad vård
avvecklas från och med 2016-01-01.
2. Möjligheten för invånarna att inkomma med egen vårdbegäran för att söka öppen
specialiserad och öppen högspecialiserad vård utan att vända sig till primärvården
först införs från och med 2016-01-01.
I tjänsten
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Björn Eriksson
Regiondirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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27. Mätning av talartid regionfullmäktige
(RS/304/2015)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från beredningen för demokrati och folkhälsa 2014-11-18, § 29.

Ärendebeskrivning

Beredningen för demokrati och folkhälsa har av fullmäktige fått i uppdrag att
kontinuerligt följa upp jämlikheten för de förtroendevalda i landstinget med att bland
annat mäta talartid vid några av landstingsfullmäktiges sammanträden.
I den nya politiska organisationen som beslutades av fullmäktige i april 2014 har
fullmäktigeberedningar tagits bort. Beredningarna upphör den sista december 2014. Den
nya organisationen börjar gälla den 1 januari 2015 samtidigt som Jämtlands läns
landsting tillsammans med Regionförbundet Jämtland bildar Region Jämtland
Härjedalen.
Mätning av talartid vid regionfullmäktige föreslås hanteras av regionstyrelsen från och
med 2015-01.

Förslag till beslut
Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår regionfullmäktige.
Mätning av talartid vid regionfullmäktige hanteras från och med 2015-01 av
regionstyrelsen.

Beslut av beredningen för demokrati och folkhälsa

Beredningen för demokrati och folkhälsa föreslår regionfullmäktige.
Mätning av talartid vid regionfullmäktige hanteras från och med 2015-01 av
regionstyrelsen.
-----------------

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Mätning av talartid vid regionfullmäktige hanteras från och med 2015-01 av
regionfullmäktiges presidium.
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28. Kvalitetspolicy Region Jämtland Härjedalen
(RS/103/2015)
Ärendebeskrivning

Region Jämtland Härjedalens visioner är ”God hälsa och positiv livsmiljö för alla i
Jämtlands län” samt ”En region att längta till och växa i”.
För att på ett systematiskt sätt kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkerställa
kvalitet i arbetssätt och metoder har ett ledningssystem införts i verksamheten. Grunden
till arbetet ligger i att vårdgivare ska inrätta ett ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9. Socialstyrelsen anger i
föreskriften att det ska finnas ett ledningssystem som ska användas för att systematiskt
planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Landstingsstyrelsen fattade beslut 2012-11-06 (LS/1323/2014) om införande av ett
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
Förutom detta omfattar regionens ledningssystem tre andra viktiga arbetsområden:
miljö, arbetsmiljö samt informationssäkerhet.
En kvalitetspolicy ligger till grund för ledningssystemet och ska spegla organisationens
syn på kvalitet. Landstingsstyrelsen gav i november 2014 landstingsdirektören i uppdrag
att ta fram en kvalitetspolicy.

Beslutsunderlag

Förslag till Kvalitetspolicy för region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Kvalitetspolicy för Region Jämtland Härjedalen antas.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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29. Informationer
•
•
•
•
•
•
•
•

Patientsäkerhetsberättelse; resultat och aktiviteter 2014
Säkerhetsarbetet, rapport 2014 och plan för 2015
Revisionsplan 2015
Svar på revisionsrapport - Förstudie av kvalitet i vården vårdrelaterade infektioner
Svar på remiss Kostnadsfria läkemedel för barn (Ds 2014:42)
Egen vårdbegäran
Laglighetsprövningar
Information om polisens nya organisation
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