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3. Styrelsens ledning och samordning av förvaltningen
(RS/4/2015)
Förtroendemannautbildning
- Centrum för diagnostik, teknik och service
- LEAN, teori
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4. Regionstyrelsens uppföljning 2015 om folkhälsa
(RS/524/2015)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna planering och
uppföljning av verksamheten. I regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan
för 2015 anges vilka uppföljningsområden som har valts ut för 2015. Område Folkhälsa
är ett av de områden som enligt uppföljningsplanen ska följas upp på regionstyrelsens
möte den 28-29 april. En rapport om Folkhälsa har därför upprättats.
Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår och hur hälsan är fördelad. Hälsa är en av
de viktigaste faktorerna i ett välfärdsperspektiv. Folkhälsoarbetet i Region Jämtand
Härjedalen bedrivs i nära samarbete mellan landsting, kommuner, förenings- och
näringsliv m fl. Regionens långsiktiga målsättning är att främja medborgarnas livsvillkor
och levnadsvanor och därigenom bidra till ökad, jämställd och jämlikt fördelad hälsa.
Viktiga utgångspunkter för folkhälsoarbetet är folkhälsopolicyn som tagits fram och
antagits av Jämtlands läns landsting och länets kommuner, folkhälsostrategin som
fastställts av Jämtlands läns landstingsstyrelse och mål i Regionplan 2015-2017 som
fastställts av Jämtlands läns landstingsfullmäktige. Jämtlands läns landsting och länets
kommuner har gemensamt också tagit fram och beslutat om det länsgemensamma
dokumentet Mål för gemensam hälso- och sjukvårdspolitik 2014-2025. Måldokumentet är ett
gemensamt styrdokument som fokuserar på behoven hos länets medborgare. Det
dokumentet och folkhälsopolicyn ska komplettera varandra i styrning av Region
Jämtland Härjedalen och kommunernas egna och gemensamma arbeten.
Rapporten utgår från vad som har genomförts inom området under 2014 och beskriver
genomförda samordningsinsatser, analysarbeten, utbildningar/handledning,
metodutveckling och hälsofrämjande information.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport om folkhälsa

Regiondirektörens förslag

1. Uppföljningsrapporten om folkhälsa godkänns och läggs till handlingarna.
2. Folkhälsoarbetet som bedrivs i Region Jämtland Härjedalen ska samordnas med
det som planeras och genomförs i Norrlandstingens regionförbund.
3. Folkhälsoarbetet ska i övrigt fortsätta med de områden som finns beskrivna i
uppföljningsrapporten och särskilt prioritera:
a. Främja den psykiska hälsan och förebygga psykisk ohälsa hos unga.
b. Förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Utdrag till
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Enhetschef för Enheten för analys, uppföljning och
utveckling och utskottet för folkhälsa och rehabilitering.
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5. Regionstyrelsens uppföljning 2015 om fastighet och
lokaler (RS/522/2015)
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna planering och
uppföljning av verksamheten. I regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan
för 2015 anges vilka uppföljningsområden som har valts ut för 2015. Enligt den ska
regionstyrelsen på sitt möte den 28-29 april bland annat följa upp området fastighet och
lokaler.
En skriftlig rapport om uppföljning av fastighet och lokaler har upprättats. Rapporten
redogör för åtgärder som under 2014 genomförts vad gäller underhåll av
fastighetsbeståndet, vilka projekt som pågått utifrån 2014 års investeringsplan samt
vilka större projekt som pågått under 2014 där investeringsmedel avsatts tidigare år eller
finansierats på annat sätt. Det anges också vilka av de olika projekten som fortsätter
under 2015.
För 2014 hade landstingsstyrelsen ingen egen verksamhetsplan. Men i den nyligen
fastställda verksamhetsplanen för regionstyrelsen 2015 finns ett antal mål kopplat till
fastighet och lokaler. Bland annat anges att arbetet med energieffektiviseringar i
regionens fastigheter och verksamheter ska fortsatta och att styrelsen under året ska
följa upp hur regionens verksamheter är tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. I rapporten redovisas att det under 2014 gjorts
tillgänglighetsanpassningar för 200 000 kronor samt att de 2 miljoner kronor som
avsatts för energisparinvesteringar i huvudsak har använts till nya energisnålare fönster
samt ett teknikskifte i ventilationsaggregat för tryggare drift och mindre
energiförbrukning.

Beslutsunderlag
Rapport om uppföljning av fastighet och lokaler

Regiondirektörens förslag

Upprättad rapport godkänns och läggs till handlingarna
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Jan-Åke Lindroth
Fastighetschef

Fastighetschef, ekonomidirektör och planeringschef
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6. Regionstyrelsens uppföljning 2015 om ungdomsråd
(RS/520/2015)
Ärendebeskrivning
I regionstyrelsens verksamhetsplan ingår att följa upp de verksamheter som ingår i
styrelsens ansvarsområde.
Region Jämtland Härjedalens ungdomsråd har under 2014 haft sex protokollförda
sammanträden och ett protokollfört sammanträde under 2015. Ungdomsrådet har fått
lämna synpunkter till ungdomsmottagning, länskultur och regionala utveckling. De har
själva tagit initiativ till att testa sjukvårdsprodukter för att se om dessa innehåller skadliga
kemikalier Rådet har lämnat in ett initiativärende om parkeringssituationen vid
Östersunds sjukhus till dåvarande landstingsstyrelse och har varit officiell remissinstans
kring Regional digital agenda för Jämtland Härjedalen. Utvecklingsområden för rådet är
rekrytering av nya ledamöter, en bättre dialog med länets gymnasieskolor samt större
delaktighet i regionens olika verksamheter.
En översyn av reglementena för ungdomsrådet, länets handikappråd och regionens
pensionärsråd har påbörjats. Översynen ska ta sikte på att tydliggöra syftet med råden
och rådens uppgifter.

Beslutsunderlag

Bilaga - uppföljning Region Jämtland Härjedalens ungdomsråd 2015.

Regiondirektörens förslag

Rapport för uppföljning av Region Jämtland Härjedalens ungdomsråd godkänns och
läggs till handlingarna.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael ferm
Kanslichef
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7. Regiondirektörens rapport (RS/7/2015)
•
•
•
•
•
•

Informationssäkerhetsberättelse 2014
Telefontillgänglighet
Cosmic
Etableringskoordinator
Rekryteringar
”Vem gör vad i vården”

8(30)

2015-04-27

8. Månadsrapport till regionstyrelsen (RS/8/2015)
Ärendebeskrivning
Breddinförandet av det patientadministrativa systemet COSMIC genomfördes den 18
mars. Införandet har gått bra men mycket arbete kvarstår. Införandet har tagit mycket
arbetstid i anspråk. Detta påverkar naturligtvis både tillgänglighet och ekonomi.
Inom hälso- och sjukvården har den höga belastningen på akuten, med stort inflöde av
patienter fortsatt. Tillströmning av patienter vid hälsocentralerna har också varit hög.
Turistorterna i länet har varit mycket välbesökta och har medfört många utomlänsbesök.
Fortfarande råder stor brist på specialistläkare men även på sjuksköterskor inom delar
av hälso- och sjukvården.
Prognos efter mars visar fortsättningsvis på en rejäl resultatförsämring jämfört med
bokslut 2014. Prognostiserat resultat kvarstår vid -240 mkr. Trenden från 2014 har ännu
inte brutits. Resultatförsämringen återfinns i stort sett inom samtliga centrum som
uppvisade ett negativt resultat 2014. Centrum för opererande och Centrum för
medicinska specialiteter lämnar prognoser som uppvisar underskott i nivån 90 miljoner
kronor per centrum.

Beslutsunderlag

Månadsrapport per mars 2015

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport per mars 2015 godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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9. Svar på motpartens yttrande angående överklagande
av regionala utvecklingsnämndens beslut 2015-01-13
§§ 4-10 (RS/347/2015)
Ärendebeskrivning

Regionala utvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-01-13, i ett antal
ärenden. Besluten i paragraferna 4 – 10 har överklagats och klaganden har yrkat att
besluten ska upphävas eftersom de inte tillkommit i laga ordning. Samtliga ersättare i
nämnden har inte nåtts av kallelsen i tid och inte heller har handlingarna varit tillgängliga
på regionens webbplats.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 24-25 februari att lämna yttrande till
förvaltningsrätten. Regionstyrelsen har nu beretts tillfälle att svara på klagandens
yttrande av regionstyrelsen tidigare yttrande. Ett förslag till svar har utarbetats inom
samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Underrättelse om möjlighet till yttrande i mål nr 387-15
Svar på klagandens yttrande över Region Jämtland Härjedalens tidigare lämnade svar i
målet.

Regiondirektörens förslag

Yttrande lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand enligt utarbetat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Handläggaren

Mikael Ferm
Kanslichef
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10. Svar på remiss: Läkemedelsverkets redovisning av
regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel
(RS/369/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har av Socialdepartementet getts möjlighet att lämna
synpunkter på Läkemedelsverkets rapport om förutsättningarna för och konsekvenser
av att införliva artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet i svensk lagstiftning.
Artikel 16.2 ger medlemsstater möjlighet att införa nationella bestämmelser om
prekliniska studier och kliniska prövningar för godkännande av homeopatiska
läkemedel. Enligt läkemedelsdirektivet ska antroposofiska läkemedel under vissa
förutsättningar behandlas som homeopatiska läkemedel.
I Läkemedelsverkets uppdrag ingick att lämna författningsförslag för prekliniska och
kliniska prövningar för de läkemedel som avses i artikel 16.2 samt bedöma
konsekvenserna av förslagen.
Läkemedelsverket gör bedömningen att det inte finns några rättsliga hinder att införa
särskilda bestämmelser för homeopatiska läkemedel i svensk lagstiftning enligt artikel
16.2 i läkemedelsdirektivet. Nationella principer och särdrag innefattar långvarig
homeopatisk/antroposofisk användning vilket ger stöd för fyra alternativa regulatoriska
konstruktioner där det nuvarande EU-regelverket för traditionella växtbaserade
läkemedel används som grundläggande princip:
Alternativ l: Produkterna föreslås kunna godkännas med angivande av specifika
terapeutiska indikationer.
Alternativ 2: I strikt analogi med regelverket för traditionella växtbaserade läkemedel
omfattar alternativ 2 endast produkter med terapeutiska indikationer lämpliga för
egenvårds området.
Alternativ 3: Produkterna föreslås inte kunna godkännas med angivande av någon
specifik terapeutisk indikation. Istället föreslås en generell indikation får samtliga
godkända produkter.
Alternativ 4: Som alternativ 4 föreslås en kombination av alternativen 2, 3 och
nuvarande lagstiftning på följande sätt: För produkter avsedda att marknadsföras till
allmänheten, dvs. för egenvårdsområdet, tillämpas alternativ 2 och för alla andra
produkter tillämpas alternativ 3 eller nuvarande lagstiftning får konventionella
läkemedel.
Remissens syfte är att inhämta remissinstansernas synpunkter på Läkemedelsverkets
rapport i sin helhet och på de alternativ som myndigheten föreslår. Förslag till svar har
utarbetats inom hälso- och sjukvårdsstaben. Remissen ska vara besvarad senast 18 maj
2015.
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Beslutsunderlag
Svar på Remiss Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende
homeopatiska läkemedel
Remiss: Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska
läkemedel
Läkemedelsverkets rapport (bilaga till remissen Läkemedelsverkets redovisning av
regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel)

Regiondirektörens förslag

Svar på remiss, Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende
homeopatiska läkemedel, skickas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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11. Svar på revisionsrapport - Granskning av Psykiatrin
2014 (RS/419/2015)
Ärendebeskrivning
Landstingets revisionskontor har genomfört en granskning av psykiatrin. De
övergripande syftet med granskningen har varit att svara på om det finns en
tillfredsställande tillgänglighet och ändamålsenliga vårdkedjor avseende psykiatrisk vård
och behandling och om dessa delar är föremål för ett systematiskt förbättringsarbete.
Förslag till svar har utarbetats av centrum av psykiatri och centrum primärvård
tillsammans med samordningskansliet.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport – Granskning av psykiatrin 2014
Svar på revisionsrapport Granskning av psykiatrin 2014
Bilaga – Handläggningsöverenskommelse mellan primärvård och område psykiatri

Regiondirektörens förslag

1. Svar på granskning av psykiatrin lämnas till revisorerna i Region Jämtland
Härjedalen enligt utarbetat förslag.
2. Regiondirektören får i uppdrag att följa upp handlingsöverenskommelserna och
återkomma till regionstyrelsen med resultatet av dessa.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Håkan Gadd
Centrumchef område psykiatri
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12. Svar på skrivelse från Region Jämtland Härjedalens
ungdomsråd om parkering vid Östersunds sjukhus
(RS/159/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens ungdomsråd har lämnat en skrivelse till regionstyrelsen om
parkeringssituationen vid Östersunds sjukhus. Ungdomsrådet uppmärksammar att
antalet parkeringsplatser i anslutning till sjukhuset är för få och att besökare och
personal som kommer senare på dagen till sjukhuset har svårt att hitta parkering.
Ett förslag på svar till ungdomsrådet har upprättats med inom fastighetsenheten.
Ärendet blev återremitterat vid styrelsens sammanträde 25-26 mars och har nu
kompletterats.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på skrivelse från Region Jämtland Härjedalens ungdomsråd om
parkering vid Östersunds sjukhus
Skrivelse från Region Jämtland Härjedalens ungdomsråd om parkering vid Östersunds
sjukhus

Regiondirektörens förslag

Svar på skrivelse lämnas till Region Jämtland Härjedalens ungdomsråd enligt upprättat
förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Jan-Åke Lindroth
Fastighetschef

Region Jämtland Härjedalens ungdomsråd, fastighetschef
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13. Svar på skrivelse från Länets handikappråd och
landstingets pensionärsråd om Tolkcentralens
verksamhet (RS/405/2015)
Ärendebeskrivning
Länets handikappråd och regionens pensionärsråd har lämnat en skrivelse till
regionstyrelsen om Tolkcentralens verksamhet. Råden vill bland annat uppmärksamma
styrelsen på den minskande tillgängligheten till utbildade tolkar.
Ett förslag till svar har upprättats inom centrum för opererande specialiteter, område
kirurgi, ögon och öron.

Beslutsunderlag

Svar på Skrivelse från Länets handikappråd och landstingets pensionärsråd om
Tolkcentralens verksamhet
Skrivelse från Länets handikappråd och landstingets pensionärsråd om Tolkcentralens
verksamhet

Regiondirektörens förslag

Svar på skrivelse lämnas till länets handikappråd och regionens pensionärsråd enligt
upprättat förslag.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ingalill Persson
Chef centrum för opererande specialiteter

Länets handikappråd, Regionens pensionärsråd, Tolkcentralen
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14. Regionstyrelsens sammanträdestider för 2016
(RS/436/2015)
Ärendebeskrivning

Enligt punkt 4.3 i regionstyrelsens reglemente ska styrelsen för varje år kalenderår
upprätta en plan över sina sammanträden.

Regiondirektörens förslag

Följande sammanträdesdagar fastställs för regionstyrelsen 2015:
18-19 januari
23-24 februari
22-23 mars
26-27 april
24-25 maj
23-24 augusti
27-28 september
1-2 november
7 december
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Kommunerna i länet

Mikael Ferm
Kanslichef
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15. Informationssäkerhetsberättelse 2014
(RS/296/2015)
Ärendebeskrivning

Vårdgivaren ska utse en eller flera personer som ska svara för
informationssäkerhetsarbetet. Årligen ska denne rapportera till vårdgivaren vilka
1. Granskningar och skyddsåtgärder av större betydelse som gjorts i enlighet med
informationssäkerhetspolicyn,
2. Riskanalyser som har utförts avseende informationssäkerhet, och
3. Förbättringsåtgärder som vidtagits.
Vid internkontroll av landstingets säkerhetsarbete i februari 2013 gjorde
landstingsstyrelsen observation av att det fanns stora brister i landstingets
informationssäkerhetsarbete. Under 2014 har resurser omfördelats internt inom
Samordningskansliet för att stärka arbetet. En tvåårig handlingsplan har utarbetats och
arbete pågår för att bygga upp ledningssystem för informationssäkerhet (LIS). Arbetet
har gått framåt, framför allt med att utarbeta regelverk enligt ISO 27000 standarden. En
s.k. GAP analys har genomförts och visar bl.a. att förbättringar behövs generellt inom
området behörighetshantering och även inom utbildning samt regelverk till medarbetare.
Arbetet med BITS analyser d.v.s. att uppnå basnivå för informationssäkerhet i våra
verksamhetskritiska IT system har inte lyckats särskilt väl under 2014, till största del
beroende på resursbrist, men en bidragande orsak är också den decentraliserade
systemförvaltningsmodell som Region Jämtland Härjedalen tillämpar. Modellen innebär
att det finns ett stort antal systemägare (ofta chefer i vården) som inte alltid har IT nära
kompetens och därför behöver stöd. Det saknas centrala resurser för att stödja och
samordna systemförvaltning. Planering för att starta upp BITS arbete samt arbetet med
kontinuitetshantering för IT system och verksamheter är gjord. Arbetet beräknas
påbörjas under 2015.
Egenkontroll av området logguppföljning har genomförts via enkät till alla chefer med
verksamhetschefsuppdrag. Resultatet visar att kännedom om regelverket är god samt att
, cheferna också känner till vilka åtgärder som ska vidtas vid överträdelser. Regler och
rutiner i ledningssystemet gällande logguppföljning har omarbetats under året.
Revision av SITHS kort administratörer har genomförts, med endast några mindre
avvikelser från gällande regelverk RAPS (Registration Authority Practice Statement).
Ett flertal säkerhetshöjande åtgärder inom IT säkerhet har vidtagits under året. Några
exempel är höjning av kravet på lösenordslängd och komplexitet för inloggning i
Citrixmiljön. Alltfler medarbetare (ca 200 personer) har övergått till att enbart logga in
med SITHS kort, vilket ökar säkerheten och spårbarheten. Utökade skyddsfunktioner
har införts på PC klienter.
Gällande Datainspektionens tillsyn 2013 avseende behovs- och riskanalys samt riktlinjer
till befattningshavare som utför loggkontroller har nu beslut meddelats 2015-03-30 (dnr
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LS/1456/2013). Beslutet innebär att landstingsstyrelsen får förelägganden på båda
tillsynspunkterna. Region Jämtland Härjedalen har ingen dokumenterad behovs- och
riskanalys avseende behörigheter i huvudjournalsystemet. Under 2014 har regelverk för
elektronisk åtkomst av patientuppgifter och loggkontroller utarbetats, så bedömningen
är att den bristen redan är åtgärdad.

Beslutsunderlag
Informationssäkerhetsberättelse 2014 (RS/296/2015)
Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) – Behovs- och riskanalys samt riktlinjer till
befattningshavare som utför loggkontroller (LS/1456/2013)
Riskanalys systemförvaltning avseende informationssäkerhet (centuri doknr 11031-1)

Regiondirektörens förslag

1. Informationssäkerhetsberättelse 2014 antas.
2. En dokumenterad behovs- och riskanalys för huvudjournalsystemet genomförs
enligt 2 kap 6 § andra stycket i Socialstyrelsens föreskrifter
Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS
2008:14)
3. Tjänstemannaledning tar del av genomförd riskanalys 2013 avseende
systemförvaltningsmodell samt tar ställning till risker och åtgärdsförslag.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Beredskapschef

Mikael Ferm
Kanslichef
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16. Årets folkhälsoinsats 2015 (RS/614/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris ”Årets folkhälsoinsats” är avsett att tilldelas
personer, organisationer, sammanslutningar eller offentlig verksamhet som på ett
föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan
inom Jämtlands län. Priset är 10 000 kr.
Priset delas ut för att uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom
området folkhälsa. Med insatser för en bättre folkhälsa menas insatser som främjar hälsa
och förebygger ohälsa. Insatser ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykiskt
välbefinnande samt öka den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället.
8 nomineringar har inkommit: Lena Gavelin, Stuguns PRO-förening, Lindha Vikström/
halvalindhablogg.se, K2 Återhämtnings- och rehabiliteringsenheten, Arkivet i
Östersund, Ragunda Närvårdsområde, Emma Arnesson/Hej Främling, Östersunds
kommun/Medvinden.
Regionstyrelsen har i uppdrag att utse kandidat till Årets Folkhälsoinsats 2015. Med
sakstöd från Folkhälsocentrum föreslås att Region Jämtland Härjedalens enhet för
Återhämtning och rehabilitering, K2, tilldelas priset.

Beslutsunderlag

Stadgar för Region Jämtland Härjedalens folkhälsopris ”Årets Folkhälsoinsats”(LS
365/2009).

Regiondirektörens förslag
Årets folkhälsoinsats tilldelas Region Jämtland Härjedalens enhet för Återhämtning och
rehabilitering, K2.
Motivering: Enhetens uppdrag är att bedriva verksamhet som leder till återhämtning
ifrånpsykisk ohälsa för deltagarna. Verksamheten är individuellt anpassad och planeras i
samråd med deltagare, behandlare samt engagerad och flexibel personal. Den trygga och
positiva miljö som K2 har är en förutsättning för att deltagarna ska hitta motivation och
intresse för olika aktiviteter som leder till återhämtning. Personalens arbetet utgår ifrån
att varje individ skall kunna använda 100 % av sin egen förmåga.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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17. Åtgärder 2015 med anledning av
kostnadsutvecklingen och ekonomiska prognoser
(RS/711/2015)
Ärendebeskrivning

Protokollsutdrag från ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet 2015-0421, § 34, om Åtgärder 2015 med anledning av kostnadsutvecklingen och
ekonomiska prognoser.
Jämtlands läns landsting hade under många år en bekymmersam ekonomi. Årsbokslutet
för 2014 redovisar ett underskott om -162 mkr. Obalansen i ekonomi har dessutom
snabbt blivit betydligt sämre. Utfallet 2014 var cirka 30 mkr sämre än vad prognoserna
visade under hösten 2014. Det medförde en inflygning i 2015 med en alldeles för hög
nettokostnadstakt. Den 1 januari 2015 övertog Jämtlands läns landsting det regionala
utvecklingsansvaret och bildade Region Jämtland Härjedalen. Den första uppföljningen
för den nya regionen 2015 visar att den negativa trenden håller i sig och att underskottet
ytterligare har förvärrats. Efter utfall februari 2015 lämnas en årsprognos om -240 mkr.
Detta sammantaget innebär att bedömningen är att åtgärder om ca 300 mkr behöver
utarbetas.
Mot bakgrund av det ansträngda ekonomiska läget beslutade regionstyrelsen i februari
2015 att uppdra åt regiondirektören att utöver åtgärderna i den långsiktiga planen för
god ekonomisk hushållning (LUP) utarbeta ytterligare förslag till resultatförbättrande
åtgärder.
I upprättad PM återfinns förslag till åtgärder. Åtgärderna omfattar bland annat
genomlysning av bemanningssituationen kontra faktiskt förändrad vårdproduktion,
översyn avseende effektivitet i styrningen, fördjupade diskussioner med Landstinget
Västernorrland om samordning av verksamheter och funktioner, generell översyn av
områden inom regionen som kan samordnas samt att ett särskilt kompetenskonto per
centrum inrättas. Inriktningen är att samtliga åtgärder ska genomföras. Åtgärderna kan
antingen verkställas med förhållandevis kort framförhållning medan andra kräver en
fördjupad genomlysning. Delar av åtgärderna kan och kommer eventuellt också att
inarbetas i pågående revidering av den långsiktiga utvecklingsplanen för god ekonomisk
hushållning.
Utöver de åtgärder som finns beskrivna i skrivelsen har också en rutin för att förbättra
kvaliteten på ekonomiska prognoser i månadsrapporter och delårsbokslut utarbetats.
Rutinen ska behandlas på ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet den 21 april
2015 och ska fastställas av regiondirektör.

Beslutsunderlag

PM med Åtgärder 2015 med anledning av kostnadsutvecklingen och ekonomiska
prognoser, 2015-04-10
Bilaga 1 - Del av resultatförbättring 2015 avsätts till kompetensutveckling
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Regiondirektörens förslag
Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
1. Följande åtgärder med anledning av kostnadsutvecklingen och ekonomiska
prognoser ska genomföras under 2015:
a. Genomlysning av bemanningssituationen kontra faktiskt förändrad
vårdproduktion kommer genomföras inom samtliga verksamheter. Arbetet
sker inom ramen för ”Vem gör vad i vården”. En särskild projektgrupp är
tillsatt. Målet är att under 2015 reducera ökningen av årsarbetare 2014 med
minst 50 %.
b. En översyn kommer inledas avseende effektivitet i styrningen av rådande
organisatoriska indelning. Extern genomlysning kommer ske med start av
centrum för opererande specialiteter. Konsultrapport ska lämnas innan
sommaren 2015 och målsättningen ska vara ett successivt verkställande fr o
m hösten 2015.
c. Inleda fördjupad diskussion med landstinget Västernorrland om samverkan,
samordning av verksamheter och funktioner. Arbetet kommer bl a omfatta
länssjukvård, diagnostiskområden, nivåstrukturering och administration.
Målsättningen är att implementering successivt ska vara möjlig från 2016.
d. Generell översyn av områden som kan samordnas och därmed utifrån ett
regionövergripande perspektiv medföra en ökad kostnadseffektivitet. En
inventering är inledd.
e. Ett särskilt kompetenskonto per centrum inrättas. Medel tillförs baserat på
resultatförbättringens storlek. Utgångspunkt är bokslut 2014. Separat
regelverk är framtaget, se bilaga 1.
2. Regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsen och ekonomi-, fastighetsoch upphandlingsutskottet kontinuerligt rapportera om läget för beslutade
åtgärder.
3. En särskild föredragning till regionstyrelsen och ekonomi-, fastighets- och
upphandlingsutskottet ska genomföras efter genomförd extern genomlysning av
centrum för opererande specialiteter.
EKONOMI-, FASTIGHETS- OCH UPPHANDLINGSUTSKOTTETS BESLUT

Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet föreslår regionstyrelsen
1. Följande åtgärder med anledning av kostnadsutvecklingen och ekonomiska
prognoser ska genomföras under 2015:
a. Genomlysning av bemanningssituationen kontra faktiskt förändrad
vårdproduktion kommer genomföras inom samtliga verksamheter. Arbetet
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sker inom ramen för ”Vem gör vad i vården”. En särskild projektgrupp är
tillsatt. Målet är att under 2015 reducera ökningen av årsarbetare 2014 med
minst 50 %.
b. En översyn kommer inledas avseende effektivitet i styrningen av rådande
organisatoriska indelning. Extern genomlysning kommer ske med start av
centrum för opererande specialiteter. Konsultrapport ska lämnas innan
sommaren 2015 och målsättningen ska vara ett successivt verkställande fr
o m hösten 2015.
c. Inleda fördjupad diskussion med landstinget Västernorrland om samverkan,
samordning av verksamheter och funktioner. Arbetet kommer bl a omfatta
länssjukvård, diagnostiskområden, nivåstrukturering och administration.
Målsättningen är att implementering successivt ska vara möjlig från 2016.
d. Generell översyn av områden som kan samordnas och därmed utifrån ett
regionövergripande perspektiv medföra en ökad kostnadseffektivitet. En
inventering är inledd.
e. Ett särskilt kompetenskonto per centrum inrättas. Medel tillförs baserat på
resultatförbättringens storlek. Utgångspunkt är bokslut 2014. Separat
regelverk är framtaget, se bilaga 1.
2. Regiondirektören får i uppdrag att till regionstyrelsen och ekonomi-, fastighetsoch upphandlingsutskottet kontinuerligt rapportera om läget för beslutade
åtgärder.
3. En särskild föredragning till regionstyrelsen och ekonomi-, fastighets- och
upphandlingsutskottet ska genomföras efter genomförd extern genomlysning
av centrum för opererande specialiteter.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag till

Ekonomidirektör, regiondirektör, centrumchefer
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18. Samarbete över partigränserna angående regionens
ekonomiska läge (RS/730/2015)
Handlingar kompletteras senare.
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19. Framställan om dialog om det ytterst svåra
ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen
(RS/737/2015)
Handlingar kompletteras senare.
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20. Valärenden 2015 (RS/1/2015)
Personalpolitiska utskottet: Fyllnadsval av en ledamot (vice ordförande) för tiden t.o.m.
2018-12-31 för Victor Ericsson (M) som avsagt sig uppdraget.
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21. Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen
2015 (RS/2/2015)
Beslut fattade av regiondirektör/ bitr regiondirektör
Omdisponering från Motsedda
Motsedda utgifter, Centrum diagnostik, teknik och service
Omdisponering av del av de medel som är avsatta för regionens underskott i
Motsedda utgifter 2015
Ändring av delegationsbestämmelser om investeringar
Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Anna-Karin Vernberg är beviljad att delta i Samverkansdag Familjecentralerna
29/4 2015 i Östersund
Monalisa Norrman är beviljad att delta i konferens om funktionshinder 28-29/5 2015
i Jönköping
Berit Johansson är beviljad att delta i Nätverket Hälsa och demokrati samt uppdrag
hälsa 17/4 2015 i Stockholm
Larissa Ullberg är beviljad att delta i Nätverket Hälsa och demokrati samt uppdrag hälsa
17/4 2015 i Stockholm
Lena Bäckelin är beviljad att delta i Europaforum 12-13/3 2015 i Östersund
Monalisa Norrman är beviljad att delta i Europaforum 12-13/3 20415 i Östersund
Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2015-03-09–2015-04-12

Regiondirektörens förslag

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
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22. Anmälan av inkomna handlingar till regionstyrelsen
2015 (RS/3/2015)
Gemensam nämnd avseende upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter: Protokoll från sammanträdet 2015-02-16
Styrelsen i Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll från sammanträdet 2015-02-26
Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd: Protokoll från sammanträdet 2015-03-16
Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträdet 2015-03-17
Vårdvalsnämnden: Protokoll från sammanträdet 2015-03-19
Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskott: Protokoll från sammanträde 2015-03-19
Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträdet 2015-03-20

Regiondirektörens förslag

Information om regionstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.
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TILL FULLMÄKTIGE
23. Svar på motion från Peter Johansson (SD) om att ge
tandläkare större möjligheter att anmäla
barnmisshandel (RS/392/2015)
Ärendebeskrivning

Peter Johansson (SD) har lämnat en motion till regionfullmäktige om att ge tandläkare
större möjligheter att anmäla barnmisshandel.
Motionen gäller tandläkares möjlighet att anmäla barnmisshandel till socialtjänsten.
Motionen tar sin utgångspunkt i Barnombudsmannens rapport ”Tandvården och barn
som far illa” från 2010 (BR2010:02). I rapporten framgår att tandvården generellt sett
var dålig på att anmäla oro för barn. Dessutom framkommer att dåvarande Jämtlands
läns landsting var något sämre riggat för att hantera orosanmälningar än det
genomsnittliga landstinget/regionen. Bland annat uppgav enbart 7 av 12 svarande
klinikchefer att det fanns riktlinjer inom området. Nio av 12 klinikchefer uppgav att
personalen hade behov av utbildning i frågan.
Personal inom tandvården är skyldig att ”genast anmäla till socialnämnden om de i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. Detta regleras i SoL,
14 kap. 1§.
I anslutning till publiceringen av BO:s rapport gjordes ett genomgripande arbete inom
folktandvården i dåvarande Jämtlands läns landsting. En gemensam rutin för samtliga
fyra norrlandsting arbetades fram och reviderades senast 2015-03-25. Rutinen omfattar
bl.a. följande:
• Vad menas med att ett barn far illa?
• Vad kan tandvårdspersonal möta? Varningstecken (inklusive tecken på
misshandel)
• Rutin vid aktualisering till socialtjänsten
• Rutiner vid upprepade uteblivanden
• Brevmallar att använda när barn uteblir från bokade tider
• Blankett för orosanmälan
En utbildningssatsning gjordes 2008 och därefter har frågan tagits upp i
ledningsgruppen och vidare till klinikernas respektive arbetsplatsträffar. I mars 2013
besökte vårdutvecklare samtliga kliniker och pratade om anmälningsskyldigheten.
Vårdutvecklaren uppger i dag att tandvårdens personal har kunskap om
anmälningsskyldigheten och gällande rutiner. Statistik över gjorda orosanmälningar
saknas, men vårdutvecklare uppger att hon kontaktas i detta ärende cirka 3 ggr/år.
Anmälningsbenägenheten vid oro att barn far illa är generellt låg inom hälso-, sjuk- och
tandvården. Detta har konstaterats i flertalet rapporter (t.ex. Socialstyrelsen 2013) och
inget tyder på att Region Jämtland Härjedalen presterar bättre än andra
landsting/regioner. Dock saknas statistik, varför slutsatser bör vara försiktiga. Detta är
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svåra frågor vilket innebär att även när tydliga rutiner finns, som i fallet med Centrum
för folktandvård, är personalens behov av fortbildning och samtal återkommande.
Med anledning av ovanstående anses motionen härmed vara besvarad.

Beslutsunderlag
Motion från Peter Johansson (SD) om att ge tandläkare större möjligheter att anmäla
barnmisshandel.

Regiondirektörens förslag
Motionen anses besvarad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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24. Informationer
•

Redovisning från konferenser, utskott mm
- Landstingsledningsseminarie
- AER
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