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4. Månadsrapport till regionstyrelsen (RS/8/2016)
Ärendebeskrivning
Denna första förenklade månadsrapport, som enligt tidplanen för 2016 kommer att
lämnas för mars, juni, september och november, fokuserar på regionens ekonomi och
faktorer som påverkar ekonomin.
Prognostiserat resultat för 2016 på -238 miljoner kronor, som redovisades i
månadsrapport februari, är oförändrat. Det ackumulerade resultatet per mars 2016 var 23,3 miljoner kronor. Det första kvartalet präglas av en inbromsning av
nettokostnadsutvecklingen som framför allt kan förklaras med färre arbetade timmar,
motsvarande ca 40-50 årsarbetare omräknat till helår, samt högre intäkter på grund av en
utbetalning från Migrationsverket avseende fjärde kvartalet 2015. Kostnaderna för
bemanningsföretag ökade med ca 33 procent. Övriga stora kostnadsökningar avsåg riksoch regionvård + 9,2 procent och läkemedel +10,7 procent.
Likviditeten sjönk säsongsmässigt i mars p g a utbetalning av pensionspremier. Den
kontinuerliga likviditetsminskning som följer av regionens negativa resultat har fortsatt
under det första kvartalet, men i en något långsammare takt.
Tillgängligheten inom akutvården låg på i stort sett oförändrad nivå och målen
uppnåddes inte. Tillgängligheten till besök och behandling inom specialistvården
förbättrades något, men målen uppnåddes inte. Tillgängligheten varierade stort mellan
olika hälsocentraler.
Beslutade handlingsplaner fortsätter att genomföras.

Beslutsunderlag

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Regiondirektörens förslag
Månadsrapport per mars 2016 godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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5. Regionstyrelsens uppföljning 2016 av långsiktig
utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning
(RS/629/2016)
Ärendebeskrivning

År 2014 upprättades en Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning 2015-2025
(LUP Ekonomi). Syftet var att ta fram strategier för hur regionen ska kunna genomföra
mer långsiktiga strukturförändringar för att nå en god ekonomisk hushållning. Genom
strukturåtgärder, satsningar på vissa områden och vardagsrationaliseringar var målet att
sänka nettokostnaderna, höja intäkterna, samt bromsa nettokostnadsökningen. Planen
reviderades vid fullmäktigemötet juni 2015 och består därefter av 15 så kallade paket,
som innehåller förslag till utredningar och genomförande av förändringar inom ett antal
olika områden i regionens verksamhet. Vissa av paketen har helt eller delvis utretts och
håller nu på att genomföras. Andra har av olika skäl ännu inte startats. Realiserade
kostnadsminskningar och intäktsökningar till följd av åtgärder i LUP ekonomi uppgick
till 24,2 miljoner kronor 2015. Bifogade rapport innehåller en information om var i
processen de olika paketen och deras deluppdrag befinner sig.

Beslutsunderlag

Rapport Uppföljning 2016 av långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsens uppföljning 2016 av Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Planeringschef
Projektledare LUP ekonomi

Ingela Jönsson
Planeringschef
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6. Uppföljning av paket 6 i långsiktig utvecklingsplan för
god ekonomisk hushållning - Förändra strukturen för
primärvården (RS/968/2015)
Ärendebeskrivning
Bifogade rapport innehåller en uppföljning av aktiviteterna i det förslag till ny
primärvårdsstruktur som godkändes av regionfullmäktige hösten 2015.
Exempel från rapporten visar att vissa hälsocentraler redan infört och andra arbetar för
att införa öppen mottagning och triage i syfte att fördela patienter till rätt vårdnivå och
snabbare kunna ta hand om patienterna. Med hjälp av distansoberoende teknik
utvecklas i Härjedalen virtuella jourrum för att kunna bedriva jourverksamhet med
läkare på distans och sköterskekompetens på plats. Läkare har fått utbildning i och
börjat använda ultraljud som ett komplement till den vanliga undersökningen på flera
hälsocentraler. I dialog med sjukhuset, kan användandet vidareutvecklas så att patienter
slipper resa till Östersund. Projekt har startats, där arbetsuppgifter flyttas mellan
yrkesgrupper, t ex skriver tolv fysioterapeuter (sjukgymnaster) på sex olika
hälsocentraler nu remisser till röntgen för skelettundersökningar. En ny strategi för
läkarbemanning och produktions- och kapacitetsplanering syftar bl a till att uppnå bättre
arbetsmiljö och underlätta rekrytering av läkare och annan bristpersonal.

Beslutsunderlag

LUP ekonomi paket 6, primärvårdsstruktur – delrapport 1 uppföljning av pågående
genomförande av aktiviteter

Regiondirektörens förslag

LUP ekonomi paket 6, primärvårdsstruktur – delrapport 1 uppföljning av pågående
genomförande av aktiviteter godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Chef Område Primärvård

Anna Granevärn
Chef område primärvård
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7. Regionstyrelsens uppföljning 2016 om fastighet och
lokaler (RS/583/2016)
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna planering och
uppföljning av verksamheten. I regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan
för 2016 anges vilka uppföljningsområden som har valts ut för 2016. Enligt den ska
regionstyrelsen på sitt möte den 27 – 28 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 2015 genomförts vad gäller underhåll av
fastighetsbeståndet samt investeringsplan 2015, inklusive genomförda och påbörjade
projekt.
Fastighetsverksamheten har i huvudsak följt sin gjorda planering. Ett problem är dock
den generella lokalbristen och de ekonomiska förutsättningarna som inte möjliggör att
anpassa lokalerna till vårdens utveckling på ett optimalt sätt.

Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport om fastigheter och lokaler

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens uppföljning av fastigheter och lokaler godkänns
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Mikael Ferm
Chef regionstaben

Fastighetschef, ekonomidirektör och planeringschef
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8. Regionstyrelsens uppföljning 2016 av vård på distans
och mobila lösningar (RS/679/2016)
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen har ett övergripande ansvar för att leda och samordna planering och
uppföljning av verksamheten. I regionstyrelsens verksamhetsplan och uppföljningsplan
för 2016 anges vilka uppföljningsområden som har valts ut för 2016. Enligt den ska
regionstyrelsen på sitt möte den 27 – 28 april bland annat följa upp området vård på
distans och mobila lösningar. Denna rapport utgår från genomfört arbete under andra
halvan av 2015 och första kvartalet 2016.
Dietist på distans
Dietister har distansmöten med patient och distriktssköterska som finns i patientens
hem eller i det virtuella hälsorummet i Gällö. Detta har åstadkommits bland annat
genom ny teknik som möjliggör videmöten från respektive arbetsplats till olika typer av
mobila enheter. Med det sistnämnda avses exempelvis en bärbar dator, surfplatta eller
mobiltelefon. Införandeprojektet avslutades under kvartal 1 2016 och omfattade initialt
två kommuner, Ragunda och Bräcke. Ytterligare kommuner har kontaktats via nätverket
för medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
Barn unga vuxna
Nuvarande status är att projektbeskrivning/beslutsunderlag upprättas efter workshop.
Enkäter och intervjuer är genomförda. Planerad projektstart under andra kvartalet 2016.
Agil projektmetodik kommer att tillämpas. Uppdraget syftar till att minska resor för
både personal och patienter genom distansmöten där patienter eller anhöriga kan
befinna sig i hemmet eller i kommunala inrättningar men även till att utvärdera
lämpligheten och säkerheten i alternativa kommunikationsappar.
Hjälpmedelscentralen
Nuvarande status är att projektbeskrivning/beslutsunderlag kommer att skapas efter
genomför workshop som är inplanerad till slutet av april. Planerad projektstart under
andra kvartalet 2016. Agil projektmetodik kommer att tillämpas. Uppdraget syftar till att
genom samarbete med kommunala förskrivare med hjälp av distansmötestekniker
förenkla och snabba på underhåll och reservdelshantering. Effekterna förväntas bli
minskat resande och snabbare hantering.
Läkarjour på plats
Uppdraget syftar till att fördela läkarjourer i södra Härjedalen, orterna Sveg, Hede och
Funäsdalen. Detta sker genom distansmötesteknik och sjuksköterskebemanning på
hälsocentralen med jourhavande läkare i hemmet eller inkallad till närmsta hälsocentral.
Första jourhelg i maj. Teknik och metodik kommer att byggas upp succesivt. En
diskussion med kommun och ambulans för helgbemanning är initierad.
Nya teknikval
Val av ny teknik om ger mycket bättre förutsättningar till direktkommunikation mellan
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sjukvården och medborgares smarta enheter. Test och utvärdering av produkt
genomförd. Utvärdering av ytterligare två produkter/tjänster pågår.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens uppföljning av vård på distans och mobila lösningar enligt ovan
godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Chef IT

Marit Nilsson
Avdelningschef IT
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9. Svar på remiss: SOU 2015:98 Träning ger färdighet –
Koncentrera vården för patientens bästa
(RS/137/2016)
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har gett Region Jämtland Härjedalen möjlighet att lämna remissvar
på SOU 2015:98 Träning ger färdighet. Utredningen om högspecialiserad vård har i
uppdrag att föreslå hur den högspecialiserade vården kan utvecklas för att patienterna
ska få tillgång till en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård. Utredningen föreslår hur
detta kan möjliggöras genom en ökad nationell styrning. I betänkandet ges också förslag
på att den högspecialiserade vården bör koncentreras.
Landstinget Västernorrland, Norrbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen
och Västerbottens läns landsting har samrått kring utarbetandet av remissvar och står
gemensamt bakom remissvarets synpunkter på förslagen i utredningen om
högspecialiserad vård.
Synpunkter på remissen ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 15 april men
Region Jämtland Härjedalen har fått förlängd svarstid till den 28 april för att kunna
behandla ärendet på regionstyrelsen 27-28 april. Paragrafen bör därför justeras
omedelbart.

Beslutsunderlag
Förslag till remissvar på SOU 2015:98 Träning ger färdighet
Missiv till remiss SOU 2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården för
patientens bästa
Sammanfattning av remiss: SOU 2015:98 Träning ger färdighet – Koncentrera vården
för patientens bästa

Regiondirektörens förslag

1. Svar på remiss lämnas till Socialdepartementet enligt utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Ingela Jönsson
Planeringschef

Hälso- och sjukvårdsdirektör, Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen.
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10. Svar på remiss: Fråga patienten - Nya perspektiv i
klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)
(Klagomålsutredningen) (RS/138/2016)
Region Jämtland Härjedalen har fått möjlighet att lämna remissvar på rubricerade
slutbetänkande av klagomålsutredningen.
Regionen ställer sig positiv till slutbetänkandet och att utredningen har sitt fokus på att
klagomålshanteringen utgår från patienternas behov och att patienternas erfarenheter
effektivare ska tas till vara för att stärka hälso- och sjukvårdens kvalitet och
patientsäkerhet.
Klagomålsutredningens uppdrag är att ge förslag på hur hanteringen av klagomål mot
hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig. I slutbetänkandet förtydligar
utredningen och lyfter fram brister i dagens klagomålssystem. Utredningens kartläggning
visar att de olika funktionerna i dagens klagomålssystem är otydliga för patienterna, att
det är oklart vart man ska vända sig och att patienternas förväntningar inte
överensstämmer med de olika aktörernas uppdrag vilket leder till besvikelse och
frustration.
Det klagomålssystem som utredningen förslår bedöms ha följande vinster.
−
Patienten får snabbare svar.
−
Svaren från vårdgivaren till patienten är tydligare och ger förklaringar till vad
som hänt.
−
Det blir lättare för patienten att förstå vart man ska vända sig med klagomål.
−
Det bedrivs en patientcentrerad tillsyn.
−
IVO gör tydliga ställningstagande huruvida en vårdgivare eller hälso- och
sjukvårdpersonal har handlat felaktigt eller inte.
−
Patienternas synpunkter, erfarenheter och klagomål används i utvecklingen av
hälso- och sjukvården.
Ett förslag till svar har upprättats inom område Patientsäkerhet. Synpunkter på remissen
ska vara Socialdepartementet tillhanda senast 15 april men Region Jämtland Härjedalen
har fått förlängd svarstid till den 28 april. Paragrafen bör därför justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på remiss: Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
Missiv till remiss: Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
Sammanfattning av remiss: Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
Patientnämndens remissvar för kännedom

Regiondirektörens förslag

Svar på remiss skickas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag
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I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till
Chef område Patientsäkerhet

Maria Omberg
Verksamhetschef
Område Patientsäkerhet
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11. Svar på granskning av upphandling av
konsulttjänster (RS/353/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens revisorer har genomfört granskning av upphandling av
konsulttjänster.
I granskningsrapporten har det framkommit ett antal förbättringsmöjligheter avseende
kommunikation kring regler och riktlinjer, uppdatering av regionens styrdokument samt
uppföljning av fakturor mot avtal.
Ett svar har upprättats där förslag på åtgärder redovisas utifrån revisionsrapportens
bedömning och rekommendation.

Beslutsunderlag

Förslag till svar på granskning av upphandling av konsulttjänster
Skrivelse Granskning av upphandling av konsulttjänster
Revisionsrapport Granskning av upphandling av konsulttjänster

Regiondirektörens förslag

Svar lämnas till regionens revisorer enligt upprättat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör
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12. Svar på initiativärende från Anna Hildebrand (MP)
om försäljning av Landstingsbostäder (RS/148/2016)
Ärendebeskrivning
Anna Hildebrand (MP) har inkommit med ett initiativärende om försäljning av
Landstingsbostäder (RS/148/2016). Anna Hildebrand föreslår att regionstyrelsen:
• Uppdrag åt regiondirektören att utreda en försäljning av Landstingsbostäder där
hyresrättsformen säkerställs,
• Fullföljer en försäljning av Landstingsbostäder, där det säkerställs att
bostadsgarantin behålls för egna medarbetare i hälso- och sjukvården tillika egna
studenter, och
• Säkerställer att erhållet kapital investeras på så vis att omställningen till en mer
kostnadseffektiv hälso- och sjukvård påskyndas.
Ett uppdrag om att se över möjligheten att sälja Landstingsbostäder AB och bolagets
lägenhetsbestånd har getts av den politiska majoriteten vid Region Jämtland Härjedalen.
Till följd av detta har en risk- och konsekvensanalys gjorts. Därefter har två, av varandra
oberoende, värderingar av beståndet genomförts.
Medelpriset vid de två värderingarna är 250 miljoner kronor. Efter nedskrivning av
bokfört värde, återbetalning av lån och betald stämpelskatt, samt att kvarteret Garvaren
undantas försäljning på grund av strategiskt läge vid en kommande sjukhusbyggnation,
så återstår det bara 80 miljoner kronor till ägaren Region Jämtland Härjedalen. Idag bor
Region Jämtland Härjedalens medarbetare i 87 % av lägenhetsbeståndet, varav 60 %
utgörs av nyanställd eller anställd svårrekryterad personal. Ägandet av
Landstingsbostäder utgör heller ingen kostnad för Region Jämtland Härjedalen.
Med anledning av ovanstående, en förhållandevis liten ekonomisk vinst samt förlusten
av att kunna erbjuda svårrekryterad personal och studenter boende, bedöms en
försäljning av Landstingsbostäder AB inte aktuell för närvarande.

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet avslås.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Anna Hildebrand (MP)

Mikael Ferm
Regionstabschef
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13. Svar på initiativärende från Elin Lemon (C) om
förslaget till organisation inom NRF för arbete med ny
regionbildning (RS/607/2016)
Handlingar lämnas senare.
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14. Regionstyrelsens sammanträdestider för 2017
(RS/459/2016)
Ärendebeskrivning
Enligt punkt 4.3 i regionstyrelsens reglemente ska styrelsen för varje kalenderår upprätta
en plan över sina sammanträden.

Regiondirektörens förslag

Följande sammanträdesdagar fastställs för regionstyrelsen 2017:
24-25 januari
28 februari–1 mars
28-29 mars
2-3 maj
30-31 maj
29 augusti
3-4 oktober
7-8 november
12 december
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Kommunerna i länet

Mikael Ferm
Chef Regionstaben
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15. Studieresa till Trondheim för regionstyrelsens
ordinarie ledamöter och ersättare (RS/757/2016)
Ärendebeskrivning
Vid Utskottet för ekonomis möte 18 februari 2016 diskuterades strategiska
fastighetsinvestering och långsiktig utvecklingsplan för sjukhuset 2025. Utskottet
beslutade då § 14 att föreslå att regionstyrelsen besöker St Olavs Universitetssykehus i
Trondheim.
Kontakter har tagits med St Olavs universitetssjukhus och de har svarat positivt på att ta
emot Regionstyrelsen på ett studiebesök den 13 juni 2016. Regionen har framfört
önskemål om följande agenda för ett studiebesök:
1. Få information om bygget av nya St Olavs universitetssjukhus och se ett modernt
sjukhus
- hur tänkte de kring framtida sjukvård?
- hur gjordes omväldsbevakning?
- hur planlades bygget?
- hur genomfördes det?
- samt hur nöjda är de med resultatet?
Gärna också en rundgång för att se bra exempel på "nya lösningar" "exempel på
lösningar för framtidens sjukhus"
2. Träff med St Olavs ledning för diskussion om vilka verksamheter som Region
Jämtland Härjedalen och St Olav kan samarbeta kring inkl diskussion om nuvarande
verksamhet vid Röros sjukhus och St Olavs samarbete med Tynset sjukhus.
3. Information om det norska sjukvårdssystemet och vilka behov St Olav och
Helsemitt-området har att skicka patienter till annan vårdgivare, där Östersunds
sjukhus eventuellt skulle kunna vara säljare av tjänster.
Planering pågår för att Regionstyrelsens ordinarie ledamöter, ersättare och politiska
sekreterare samt några tjänstemän ska göra denna studieresa den 13 juni. Planeringen
utgår från resa med buss från Östersund 06.00 åter i Östersund 21.00.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Utskottet för ekonomi 2016-02-18, § 14

Regiondirektörens förslag

1. Regionstyrelsen ska genomföra en studieresa till St Olavs universitetssykehus
den 13 juni 2016.
2. Regionstyrelsens ordinarie ledamöter, ersättare och politiska sekreterare samt
några tjänstemän erbjuds delta.
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I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef
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16. Begäran om undantag från modervarumärkesstrategin - FoU Jämt (RS/350/2016)
Ärendebeskrivning
Regionala utvecklingsnämnden har lämnat ett förslag till regionstyrelsen om att göra ett
undantag från modervarumärkesstrategin och besluta att FoU Jämt får behålla sin
logotyp.
Region Jämtland Härjedalen beslutade våren 2015 att använda sig av en strategi kallad
modervarumärke. Det innebär att organisationens samtliga verksamheter och projekt
marknadsförs under samma logotyp. Enskilda verksamheter kan behålla sitt namn men
inte använda en egen logotyp.
Fördelarna med modervarumärkesstrategin är att den långsiktigt är den mest
kostnadseffektiva och den skapar goda förutsättningar för att öka organisationens
synlighet och tydlighet och därmed attraktivitet. Den bidrar också till förståelse för att
Region Jämtland Härjedalens verksamhet är omfattande och har bred kompetens.
Undantag från modervarumärkesstrategin beslutas av regionstyrelsen och godkänns
endast i de fall där Region Jämtland Härjedalens inflytande i verksamheten – i form av
ägande eller annat – är mindre än 50 procent.
FoU Jämt är en verksamhet inom Region Jämtland Härjedalen. FoU Jämt ingår i den
regionala utvecklingsverksamheten som regionen bedriver på uppdrag av länets
kommuner enligt den överenskommelse som träffades med länets kommuner när
regionen tog över Regionförbundets verksamhet. Verksamheten finansieras med bidrag
från kommunerna.
Det finns ingen känd undersökning som visar hur välkänd eller inarbetad FoU Jämts
logotyp är. För att stärka varumärket är det viktigt att tydligt visa att FoU Jämt också
tillhör Region Jämtland Härjedalen, genom att använda vår gemensamma logotyp. Det
är också mest kostnadseffektivt för Region Jämtland Härjedalen att alla verksamheter
och projekt använder samma logotyp och samma grafiska profil.
Att bevilja undantag från modervarumärkesstrategin på annan grund än det beslutade –
mindre än 50 procents ägande/inflytande – riskerar att bli prejudicerande och på sikt
urholka Region Jämtland Härjedalens varumärke.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionala utvecklingsnämnden 2016-03-01, § 46
Skrivelse från FoU Jämt
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Regiondirektörens förslag
1. Undantag från modervarumärkesstrategin gällande FoU Jämt medges inte.
2. FoU Jämt ska använda Region Jämtland Härjedalens logotyp.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Kommunikationschef
Regionala utvecklingsnämnden
FoU Jämt

Gun Råberg Kjellerstrand
Kommunikationschef

2016-04-19

17. Årets folkhälsoinsats 2016 (RS/96/2016)
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.
9 nomineringsförslag har inkommit och de nominerade är: Roger Hedlund Östersund
kommun, Hej Främling, Östersunds Bugg och Rock´n Roll Klub, Kjell Söder Reacting,
Mödra- och barnavårdscentralen i Sveg, RAS ReAktivering i Samverkan och
Frälsningsarmén i Östersund.
Regionstyrelsen har i uppdrag att utse kandidat till Årets Folkhälsoinsats 2016. Med
sakstöd från utvecklingsenheten föreslås att Frälsningsarmén tilldelas priset.

Beslutsunderlag

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

Regiondirektörens förslag
Årets folkhälsoinsats tilldelas Frälsningsarmén i Östersund.
Motivering:
Frälsningsarmén har ett brett engagemang i närmiljö genom att vända sig till alla
människor oavsett ursprung, religion, etnicitet och socioekonomisk tillhörighet. Denna
inkluderande sociala gemenskap bidrar till framväxandet av en hälsofrämjande miljö och
trygga uppväxtvillkor.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Kanslichef
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18. Avgiftshandbok för Region Jämtland Härjedalen
(RS/610/2016)
Ärendebeskrivning
Regionfullmäktige har beslutat om mer enhetliga patientavgifter som gäller från den 1
april 2016. Regionstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att revidera
tillämpningsanvisningarna (avgiftshandboken) utifrån de nya avgifterna.
Förslag till ny avgiftshandbok är framtagen. Ambitionen har varit att inte ha så
omfångsrik avgiftshandbok utan att i stället lägga in länkar till interna dokument,
nationellt beslutade regler och 1177 Vårdguiden.
Avgiftshandboken är framtagen i samarbete med representanter från verksamheten.
Text i tidigare avgiftshandbok som inte kunnat härledas eller verifierats har tagits bort.
Det kan finnas behov att löpande komplettera avgiftshandboken. Förslaget är att
regiondirektören får i uppdrag att hålla avgiftshandboken uppdaterad.
Avsnittet om intyg och hälsokontroller har inte reviderats men fullmäktige har beslutat
att en utredning ska göras av avgifter enligt den så kallade Gula taxan (intyg,
hälsokontroller). Fullmäktiges beslut om nya regler för sjukresor (ny åldersgräns18 år)
har inarbetats.

Beslutsunderlag

Förslag till Avgiftshandbok Region Jämtland Härjedalen (2016-04-18)

Regiondirektörens förslag

1. Avgiftshandbok Region Jämtland Härjedalen antas.
2. Regiondirektören får i uppdrag att löpande komplettera och tydliggöra
tillämpningsanvisningar i avgiftshandboken.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Samtliga chefer

Ekonomidirektör
Bo Carlbark
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19. Övertagande av ortopedisk verksamhet från Medicin
Direkt i Östersund AB (RS/701/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har sedan 2009 ett avtal med Medicin Direkt avseende
ortopedi med kirurgisk kapacitet, främst för undersökning och behandling av knän.
Avtalet löper till och med 2016-12-31.
För närvarande finns inte tillräckligt med lokalutrymme vid Östersunds sjukhus för att
utföra de behandlingar/operationer som utförts av Medicin Direkt. Region Jämtland
Härjedalen har erbjudits möjlighet att hyra lokalerna på Campus.
Det ger möjlighet att skapa en elektiv operationsverksamhet i egen regi för i första hand
den verksamhet som omfattas av nuvarande avtal med Medicin Direkt.
Båda parter, Region Jämtland Härjedalen och Medicin Direkt, är överens om att detta
ska betraktas som en verksamhetsövergång i enlighet med § 11 MBL. Samverkan med
de fackliga parterna sker i Regionkommittén den 19 april.

Regiondirektörens förslag

Från och med 2017-01-01 kommer den ortopediska verksamhet som utförts av Medicin
Direkt i Östersund AB att återgå till verksamhet i egen regi.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Lisbeth Gibson
Lars Holgén
Anne-Marie Jaarnek

Lisbeth Gibson
Hälso-och sjukvårdsdirektör
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20. Rekommendation från SKL om Nationell finansiering
av biobanken för navelsträngsblod (RS/686/2016)
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse har i mars 2016 beslutat att
rekommendera landstingen och regionerna att till biobanken för navelsträngsblod betala
1,00 kronor per invånare och år under tre år med start i januari 2016. Dessutom
uppmanas varje landsting och region att senast den 1 maj anmäla till SKL hur
rekommendationen har behandlats.
Frågan om finansiering av biobanken för navelsträngsblod och Tobiasregistret har vid
flera tidigare tillfällen behandlats av landstingsstyrelsen. För perioden juli 2012- juli 2015
beslutade landstingsstyrelsen den 28 september 2012, § 210, att avslå begäran om
finansiering. Detsamma gjordes för perioden innan. Bakgrunden till det var att
landstinget utifrån sin modell för prioritering av verksamhet prövat finansieringen i
förhållande till övriga behov av ny eller utökad verksamhet och bedömt att en
prioritering inte var möjlig.
I januari 2016 togs beslut om att inte delta i finansiering av Tobiasregistret för perioden
1 juli 2015-31 december 2018 med hänvisning till det allvarliga ekonomiska läget för
Region Jämtland Härjedalen.
Varje ny verksamhet, aktivitet eller dylikt kräver finansiering, antingen via
kostnadsreduceringar, ökade externa intäkter eller omfördelning inom befintlig i
verksamhet. Utrymme för finansiering av ny verksamhet eller dylikt via ökade kostnader
är således inte möjligt. Av den anledningen är det inte möjligt att heller för perioden
2016-2018 prioritera en finansiering av biobanken för navelsträngsblod.

Beslutsunderlag

Rekommendation från SKL Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod,
2016-03-11

Regiondirektörens förslag

Region Jämtland Härjedalen deltar inte i finansiering av biobanken för navelsträngsblod
för perioden 1 januari 2016 -31 december 2018.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Utdrag till

Sveriges Kommuner och Landsting
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Lisbet Gibson
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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21. Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen
2016 (RS/2/2016)
1. Beslut fattade av regiondirektör/ bitr. regiondirektör
Svar på remiss: Restnoteringar av läkemedel – fortsatt utredning, Rapport från
Läkemedelsverket (RS/112/2016)
Svar på remiss om förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för kommunal
ytvattentäkt Minnesgärdet i Östersund, Östersunds kommun (RS/557/2016)
2. Beslut fattade av chefer
Anställningsbeslut för perioden 2016-03-12—2016-04-14

Regiondirektörens förslag

Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till protokollet.
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22. Anmälan av inkomna handlingar till regionstyrelsen
2016 (RS/3/2016)
1. Utskottet för hälso- och sjukvård: Protokoll från sammanträde 2016-03-09.
2. Utskottet för hälso- och sjukvård: Protokoll från sammanträde 2016-04-06.
3. Region Jämtland Härjedalens Pensionärsråd: Protokoll från sammanträde 2016-0317.
4. Patientnämnden i Jämtlands län: Protokoll från sammanträde 2016-03-22
5. Barncancerfonden: Öppet brev till Sveriges landsting.
6. Liberalerna i Jämtland Härjedalen: Skrivelse angående frågan om större
regionbildningar och förslag till projektorganisation för förberedelsearbetet för
regionkommun 2019.

Regiondirektörens förslag

Information om regionstyrelsens inkomna handlingar enligt upprättad förteckning
noteras till protokollet.
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TILL FULLMÄKTIGE
23. Uppföljning av regionstyrelsens uppsiktsplikt 2015
(RS/628/2016)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen (KL) 6 kap. 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16a – 18b §§ och
sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.
Under 2015 har regionstyrelsen antagit regler för hur uppsiktsplikten ska utföras.
Styrelsen har fullgjort sin uppsiktsplikt genom att ta del av protokoll, bokslut och
delårsrapporter från nämnder, förbund och bolag där Region Jämtland Härjedalen har
intressen. Styrelsen har även erhållit skriftliga rapporter innehållande måluppfyllnad och
ekonomiskt resultat från Patientnämnden, Norrlandstingens regionförbund,
Landstingsbostäder i Jämtland AB, Vårdvalsnämnden, Regionala utvecklingsnämnden,
Gemensam nämnd för närvård Frostviken, Gemensam nämnd avseende samordnad
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter, Torsta AB, Naboer
AB, Almi företagspartner Mitt, Vattenbrukscentrum Norr AB, Mid Sweden Science
Park AB, Länstrafiken Jämtlands län AB, Norrtåg AB och där styrelsens eventuella
synpunkter och rekommendationer framgår av sammanträdesprotokoll.
Sammanfattningsvis konstateras att styrelsen har stärkt utövningen av sin uppsiktsplikt
genom ett formaliserat arbetssätt med återkommande muntliga och skriftliga
redovisningar i samband med styrelsens sammanträden. Protokollförda beslut kan följas
upp av organisationen och stärker också tillgänglighet och insyn för allmänheten.

Beslutsunderlag

Sammanställning av nämnder, bolag, förbund m.fl.
Regler för regionstyrelsens uppsiktsplikt (RS/385/2015)

Regiondirektörens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Information om styrelsens uppsiktsplikt för 2015 noteras till protokollet.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Mikael Ferm
Chef Regionstaben
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24. Informationer
-

Dialog med bolag, föreningar och stiftelser utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt.

-

Redovisning från konferenser, utskott mm
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