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

Förtroendemannautbildning
Hälso- och sjukvårdstaben; patientsäkerhet, produktions- och kapacitetsplanering,
nationell kunskapsstyrning, läkemedel, folkhälsa och samverkan med kommunerna.
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4. Regiondirektörens rapport (RS/7/2015)
-

Återredovisning nya tjänster, särredovisning COSMIC

-

Uppföljning handlingsplaner

-

Lägesrapport sommaren

-

Redovisning extern genomlysning av centrum för opererande specialiteter
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5. Månadsrapport till regionstyrelsen (RS/8/2015)
Ärendebeskrivning
Regionens verksamheter är neddragna och reducerade enligt fastställd sommarplan.
Sommaren är besvärlig bland annat med tanke på stängning av vårdplatser. Det aktuella
vårdplatsläget följs kontinuerligt. Hittills har inte några akuta åtgärder behövts vidtas
med anledning av sommarstängningarna.
Sjukfrånvaron bland medarbetarna fortsätter glädjande nog att minska jämfört med både
2013 och 2014 och är nu nere på 6,9%.
Det är fortsatt ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Resultatet till och med juni är
minus 130 miljoner kr rensat för återbetalning från AFA samt retroaktiv ersättning för
hepatitläkemedel, totalt 29 miljoner kronor. Detta ska jämföras med förra årets
underskott på ca 90 miljoner kr.
Nettokostnadsökningen har minskat något och är nu 5,4 % jämfört med motsvarande
period 2014.
Regionens totala årsprognos för 2015 ligger kvar på ett underskott på 265 miljoner
kronor. Personalkostnaderna inom vården är fortfarande en stor del av underskottet och
samtliga centrum förutom centrum för ledning och verksamhetsstöd ökar den utförda
tiden. Kostnaden för inhyrd personal har kraftigt ökat jämfört med 2014.

Beslutsunderlag

Månadsrapport per juni 2015

Regiondirektörens förslag

Månadsrapport per juni 2015 godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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6. Regionstyrelsen uppföljning 2015 om läkemedel
(RS/1091/2015)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna planering och
uppföljning av verksamheten. Arbetet följs upp i enlighet med upprättad
uppföljningsplan. En rapport har därför upprättats för uppföljning av läkemedel.
Läkemedel är en av de viktigaste behandlingsmetoderna i hälso- och sjukvården. Det är
dessutom en av de största kostnaderna inom regionen. Läkemedelsområdet är stort och
täcker allt från patientsäkerhet till växande kostnad, från olika logistiklösningar till
lagefterlevnad till gällande författningar. Optimerad användning av befintliga läkemedel
och utveckling av nya läkemedel är väsentligt för en modern sjukvård. Rätt läkemedel
ska finnas på plats när patienten och vården behöver det.
Framtagen rapport ger en nulägesbeskrivning och en inblick i vad framtidens
utmaningar och möjligheter är.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport om läkemedel

Regiondirektörens förslag

1. Uppföljningsrapport om läkemedel godkänns och läggs till handlingarna.
2. Regiondirektören får i uppdrag att följa upp de problemområden, bland annat
rörande resursbehov i samband med införande av COSMIC och kvalitetsgranskning
av läkemedelshanteringen, som lyfts i rapporten och vid behov återkomma till
regionstyrelsen.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Läkemedelsstrateg

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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7. Regionstyrelsens uppföljning 2015 om handikappråd
(RS/1048/2015)
Ärendebeskrivning
I regionstyrelsens verksamhetsplan ingår att följa upp de verksamheter som ingår i
styrelsens ansvarsområde.
Länets handikappråd har under 2014 haft fyra protokollförda sammanträden och två
protokollförda sammanträde under 2015. Utöver detta har rådet, under 2014 och 2015,
hållit en årlig tillgänglighetskonferens där fokus legat på att belysa olika aspekter på
funktionshinderfrågor. Rådet har fått flertalet föredragningar från regionens
verksamheter och har själva initierat flera ärenden som skickats till regionstyrelsen.
Utvecklingsområden för rådet är skapa en tydligare dialog med regionens verksamheter
samt erhålla en större delaktighet i beslutsprocesserna.
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 av länets handikappråd

Regiondirektörens förslag

Rapport för uppföljning av Länets handikappråd godkänns och läggs till handlingarna.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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8. Regionstyrelsens uppföljning 2015 av Region Jämtland
Härjedalens pensionärsråd (RS/1104/2015)
Ärendebeskrivning
I regionstyrelsens verksamhetsplan ingår att följa upp de verksamheter som ingår i
styrelsens ansvarsområde.
Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig
information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och regionens politiska
organ och verksamheter.
Rådet har under perioden 2014-01-2015-07 upprättat ett antal skrivelser med förslag på
åtgärder och gjort den politiska ledningen uppmärksam på en rad olika frågor. Rådet har
fått information från verksamheter, om regionens upphandlingsarbete och andra
pågående projekt som rör äldre. Rådet har under perioden 2014-01-2015-07 haft nio
protokollförda sammanträden.

Beslutsunderlag

Rapport uppföljning av Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd 2015.

Regiondirektörens förslag

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

Mikael Ferm
Kanslichef
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9. Svar på remiss: Mer trygghet och bättre försäkring,
SOU 2015:21 (RS/677/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet att lämna synpunkter på remissen Mer
trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21. Remissvaret ska vara Socialdepartementet
tillhanda senast 28 augusti.
Bakgrund

2010 beslutade regeringen om direktiv för en parlamentarisk kommitté i syfte att se över
de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. En slutredovisning av
kommitténs arbete lämnades i mars 2015.
Den Kommittén föreslår i sitt slutbetänkande en rad förändringar i sjukförsäkringen,
inklusive stöd för återgång i arbete i arbetsskade- och i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet
är att värna förtroendet för socialförsäkringarna och göra försäkringarna långsiktigt
hållbara.
Betänkandet innehåller ett 50-tal förslag till angelägna förändringar i nuvarande
försäkringar samt förslag till inriktning av fortsatt reformarbete.
Högsta prioritet är att utveckla och förbättra åtgärderna för sjukskrivna som har svårt att
återgå i arbete.
Förslag läggs om att hälso- och sjukvården ska ha ett ansvar för återgång i arbete och
ges förstärkta och permanenta resurser för detta arbete.
Kommittén menar att om sjukförsäkringen långsiktigt ska kunna behålla stabila
ersättningsregler måste sjukfrånvaron hållas på en någorlunda jämn och rimlig nivå, där
antalet sjukpenningdagar och antalet dagar med sjuk- och aktivitetsersättning per
försäkrad, under en lämplig period inte väsentligt ska överstiga sjukfrånvaron i
jämförbara länder i Europa.
Regioner och landsting har sedan 2006 stimulansmedel via sjukskrivningsmiljarden och
kömiljarden, för att möjliggöra att sjukskrivningsfrågorna får högre prioritet.
Hälso- och sjukvårdens hantering av sjukskrivningar bedöms behöva fokusera mer på
att hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete och enligt utredningen måste återgång i arbetet, i
högre grad än idag, bli ett mått på hälso- och sjukvårdens resultat.
Ett förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdsstaben.

Beslutsunderlag
Missiv till remiss: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21
Sammanfattning av remiss: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21
Förslag till svar på remiss: Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21
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Regiondirektörens förslag
1. Svar på remiss, Mer trygghet och bättre försäkring, SOU 2015:21, lämnas till
Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Socialdepartementet

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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10. Svar på remiss: Kostnadsansvar för
smittskyddsläkemedel Ds 2015:20 (RS/912/2015)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet av Socialdepartementet att lämna
synpunkter på departementspromemorian Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds
2015:20.
I promemorian föreslås att det ska införas bestämmelser i smittskyddslagen (2004:168)
om vilket landsting som ska ersätta öppenvårdsapoteken för kostnader för läkemedel
som är kostnadsfria enligt lagen. Det föreslås att kostnaderna ska ersättas av det
landsting där patienten är bosatt. Om patienten inte är bosatt inom något landstings
område ska i stället det landsting ersätta kostnaderna där den som förskrivit läkemedlet
har sin verksamhetsort.
Därutöver föreslås att smittskyddslagens bestämmelser ska förtydligas om vilka som är
berättigade till kostnadsfria insatser så att det uttryckligen framgår att kostnadsfriheten
gäller den som utan att vara bosatt här har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom
enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004
av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.
Förslag till svar har upprättats inom hälso- och sjukvårdsstaben, patientsäkerhetsenheten. Svar på remissen ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 31 augusti.

Beslutsunderlag

Missiv till Remiss: Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20
Remiss: Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20
Förslag till svar på remiss Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20

Regiondirektörens förslag

1. Svar på remiss, Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20, skickas till
Socialdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Socialdepartementet
Maria Omberg, chef patientsäkerhetsenheten

Nina Fållbäck-Svensson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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11. 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.
Vid regionstyrelsens sammanträde i april återremitterades ärendet för att kompletteras
med hur Tolkcentralen arbetar med rekrytering av tolkar och svar på frågan om
tolkutbildning kan bedrivas i länet. 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

Länets handikappråd
Regionens pensionärsråd
Tolkcentralen

Ingalill Persson
Chef centrum för opererande specialiteter
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12. Utredning av mer enhetliga patientavgifter
(RS/200/2015)
Ärendet behandlas på Ekonomi-, fastighets och upphandlingsutskottet den 20 augusti
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13. Långsiktig utvecklingsplan för minskade
sjukskrivningar - remissversion (RS/67/2015)
Ärendebeskrivning
I augusti 2014 beslutade landstingets politiker att utarbeta en långsiktig utvecklingsplan
för att minska sjukskrivningarna och öka frisktalen i Jämtlands län. Planen ska omfatta
länet som helhet och de egna medarbetarna. Bakgrund till beslutet är att Jämtlands län,
liksom Region Jämtland Härjedalen som arbetsgivare, skiljer sig från övriga riket när det
gäller sjukskrivningar.
Invånarna i Jämtlands län har sedan många år högst andel sjukpenningdagar i landet. I
april 2015 var genomsnittet i Jämtlands län 13,0 sjukpenningdagar, vilket är 33 procent
över riksgenomsnittet 9,8 dagar.
Region Jämtland Härjedalens medarbetare har högst sjukfrånvaro bland landets
landsting och regioner. År 2014 hade Region Jämtland Härjedalen en sjukfrånvaro på
6,8 %, vilket är 21 procent över riksgenomsnittet 5,6 %. Även länets kommuner har
sammantaget högst sjukfrånvaron bland sina medarbetare, i jämförelse med övriga län.
Inom länet är det stor skillnad mellan kommunerna.
Omkring 70 procent av länets sjukskrivna är kvinnor och sjuktalen för kvinnor är
särskilt höga inom länets offentliga sektor.
Det är inte klarlagt i vilken grad avvikelsen i sjukpenningtal speglar det faktiska
hälsoläget i befolkningen. Sannolikt är det fler faktorer än befolkningens hälsa som
spelar in i de höga sjukpenningtalen. Kultur, läkarnas rutiner vid sjukskrivning,
Försäkringskassans handläggning och arbetsmarknadsläget är några faktorer som brukar
lyftas fram som förklaringsgrunder.
Utöver den rent mänskliga aspekten på sjukskrivningar medför länets höga
sjukpenningtal stora ekonomiska påfrestningar för såväl individer, arbetsgivare som stat.
Invånarna i Jämtlands län har, tillsammans med Gotland och Värmland, landets lägsta
medelinkomst. Sänkt disponibel inkomst på grund av sjukfrånvaro är sannolikt kännbart
för många.
Långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar ska innan beslut i
regionfullmäktige behandlas av regionala utvecklingsnämnden och vårdvalsnämnden.

Beslutsunderlag

Remissversion Långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar

Regiondirektörens förslag

1. Remissversion Långsiktig utvecklingsplan för minskade sjukskrivningar antas.
2. Planen skickas på remiss till regionala utvecklingsnämnden och vårdvalsnämnden.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Vårdvalsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden

Annica Sörensdotter
Chef Ledningsstab personal
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14. Omdisponering av budget 2015 för upphandlade
privata vårdgivare och läkaretableringar
(RS/1329/2015)
Ärendebeskrivning
Vårdvalsnämnden budget för 2015 inkluderar hela budgeten för privata vårdgivare, som
omfattar dels lagen om läkarvårdsersättning (LOL), dels lagen om ersättning för
fysioterapi och dels lagen för offentlig upphandling (LOU). I reglementena för
vårdvalsnämnden och regionstyrelsen är ansvaret fördelat så att frågor som rör lagen om
läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi tillhör vårdvalsnämndens
ansvar medan privata vårdgivare som upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling
tillhör regionstyrelsens ansvar. Budgeten bör därför omfördelas i enlighet med detta.
Vårdvalsnämndens budget omfattar följande delar som är hänförliga tillstyrelsens
ansvarsområde:
Privata vårdgivare
Avtal
Naprapater
Kiropraktiker
Idrottsmedicin
Medicin Direkt
Läkare B Sahlén
Läkare O Jörgensen
SUMMA

1 600 000
1 350 000
730 000
6 000 000
1 200 000
2 000 000
12 880 000

LOU - Regionstyrelsen
LOU - Regionstyrelsen
LOU - Regionstyrelsen
LOU - Regionstyrelsen
LOU - Regionstyrelsen
LOU - Regionstyrelsen

Vårdvalsnämnden har i beslut 2015-03-19, §13 (VNN/15/2015) beslutat att 12 880 000
kr ska omdisponeras till Regionstyrelsen, se bilagt utdrag ur sammanträdesprotokoll.
Utöver detta beräknar vårdvalsnämnden få ett överskott på 2 800 000 kronor i sin
verksamhet privata vårdgivare som ersätts enligt taxan för läkarvårdsersättning. Den ena
etableringen som var en öronmottagning har upphört och den andra har under lång tid
inte kommit in till regionen med någon begäran om ersättning:
Privata vårdgivare
Läkare Franzén
Läkare Gudmunsson
SUMMA

1 400 000
1 400 000
2 800 000

LOL - VNN
LOL - VNN

Verksamheten inom öronmottagningen på Östersunds sjukhus och primärvården kan
med hänsyn till den nedlagda mottagningen få ökad verksamhet. Det kan också leda till
ökad verksamhet i primärvården. Regionstyrelsen kan med anledning av detta ha behov
av utökat anslag. Beloppet bör därför omdisponeras till styrelsen för användning i bland
annat mottagningsverksamheten.
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Totalt bör regionfullmäktige omfördela 15 680 000 kronor från vårdvalsnämnden till
regionstyrelsen.
Eftersom vårdvalsnämnden budget påverkas ska nämnden beredas möjlighet att yttra sig
över styrelsens förslag till omfördelning. Förslaget ska därför skickas till
vårdvalsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag vårdvalsnämnden 2015-03-19, § 13

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige om att 15 680 000 kronor ska fördelas om från
vårdvalsnämndens budget till regionstyrelsens budget lämnas till vårdvalsnämnden för
yttrande.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Vårdvalsnämnden

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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15. Valärenden 2015 (RS/1/2015)
FoU-rådet: Val av tre ledamöter, varav en ordförande, för tiden 2015-07-01–2018-12-31
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16. Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen
2015 (RS/2/2015)
1. Beslut fattade av centrumchef folktandvård
Löneöversynsförhandlingar
2. Beslut fattade av centrumchef barn/kvinna/psykiatri
Löneöversynsförhandlingar
3. Beslut fattade av regiondirektör/ bitr. regiondirektör
Omdisponering av medel maj 2015
- Från Motsedda till Centrum för medicinska specialiteter
Omdisponering av medel
- Från Centrum för medicinska specialiteter till Centrum för opererande
specialiteter
Anskaffning av system för snabb intern informationsspridning (RS/582/2015)
Distansoberoende teknik för dietistverksamheten (RS/1295/2015)
Beslut om remissvar: Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans
beställningar. Rapport från Socialstyrelsen (RS/705/2015)
Beslut om remissvar: För kvalitet – Med gemensamt ansvar, SOU 2015:17
(RS/704/2015)
Beslut om remissvar: Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag,
Ds 2015:18 (RS/750/2015)
Beslut om remissvar: Utvidgning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till
att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa
(RS/955/2015)
Beslut om remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför
förmånerna (RS/985/2015)
4. Beslut fattade av ordförande/ 2:e vice ordförande
Elin Lemon är beviljad att delta i Norrskenskonferensen, 27-28/8 2015 i
Östersund
Anders Frimert är beviljad att delta i Norrskenskonferensen, 27-28/8 2015 i
Östersund
Monalisa Norrman är beviljad att delta på Mänskliga Rättighetsdagarna, 9-12/11
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2015 i Göteborg
Elin Hoffner är beviljad att delta i LSS-reformen och framtida utmaningar, 2829/5 i Jönköping
Beslut om förordnande av smittskyddsläkare (RS/267/2015)
Beslut om remissvar: För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning, SOU 2013:15
(RS/739/2015)
Beslut om remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU
2015:20 (RS/669/2015)
Beslut om remissvar: Bidrag till glasögon för barn och unga (RS/883/2015)
5. Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2015-05-12 – 08-10

Regiondirektörens förslag

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
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17. Anmälan av inkomna handlingar till regionstyrelsen
2015 (RS/3/2015)
1. Gemensam nämnd för närvård i Frostviken: Protokoll från sammanträde 201505-08
2. Särskilda budgetberedningen: Protokollsutdrag § 18 Delårsbokslut per april 2015
för förtroendevalda, från sammanträde 2015-06-01
3. Delårsbokslut april 2015, Förtroendevalda
4. Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 201505-21
5. FoU-rådet: Protokoll från sammanträde 2015-03-18
6. FoU-rådet: Protokoll från sammanträde 2015-05-07
7. Patientnämnden: Protokoll från sammanträde 2015-05-28
8. Landstingsbostäder i Jämtland AB: Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma
med Aktieägaren i Landstingsbostäder i Jämtland Aktiebolag 2015-05-13
9. Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet: Protokoll från sammanträde
2015-05-18
10. Utskott för jämställd och jämlik vård: Protokoll från sammanträde 2015-06-09
11. Ekonomi-, fastighets- och upphandlingsutskottet: Protokoll från sammanträde
2015-06-12
12. FoU-rådet: Protokoll från sammanträde 2015-06-09

Regiondirektörens förslag

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