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1.

Program för Regionstyrelsen 27-28 september 2016
Ärendet i korthet

Beslutsunderlag

 Program för styrelsen 27-28 september 2016
2.

Val av justerare och tid för justering

3.

Fastställande av föredragningslista
Ärendet i korthet

Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de
ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och
ersättare.
Förslag till beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

4.

Regiondirektörens rapport 2016 (RS/7/2016)
Ärendebeskrivning










5.

Förändringsarbete Plan 8
Smittskydd – influensavaccinering av asylsökande
Årsberättelse barnhälsovård
Information om CERO-analys
Öppna jämförelser - Jämställdhet
Hybridteknik på kirurgen
Regiondirektörens direktiv för verksamhetsplaner 2017
Redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens fattade beslut
Rekommendation om sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

Regionstyrelsens uppföljning 2016 om FoUU
(RS/1428/2016)
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 bland annat följa upp FoUU-området. Den här
uppföljningsrapporten ger en beskrivning av pågående arbete med Forskning, och
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Utbildning (FoU), samt vissa delar av utvecklingsaktiviteterna kopplade mot extern
finansiering inom Region Jämtland Härjedalen.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens uppföljning av FoUU godkänns.

Expedieras till
FoUU-chef

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Regionstyrelsens uppföljning av FoUU
 Uppföljningsrapport FoUU
6.

Svar på uppföljande granskning av tvångsvården
inom psykiatrin (RS/1074/2016)
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har genom sitt revisionskontor genomfört en uppföljande
granskning av tvångsvården inom psykiatrin. Granskningen har syftat till att ta reda
på om de förbättringsåtgärder som framkom vid den tidigare granskningen från 2014
och från JO:s inspektion 2015 har genomförts.
De flesta åtgärder som framkom vid granskningen och vid JO:s inspektion har
genomförts som t.ex. framtagande av nytt direktiv för tvångsvård, förbättrade rutiner
att informera tvångsvårdade om rätten till stödperson, förtydligande av rutiner för
bältesläggning och visitation. Revisorerna lyfter dock några åtgärder som återstår att
genomföra.
Ett förslag till svar har upprättats inom område Psykiatri.

Förslag till beslut
Svar på uppföljande granskning av tvångsvården inom psykiatrin lämnas till
regionens revisorer enligt upprättat förslag.

Expedieras till
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
Chef Område Psykiatri

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på uppföljande gransning av
tvångsvården inom psykiatrin
 Svar på uppföljande granskning av tvångsvården inom
psykiatrin
 Uppföljande granskning av tvångsvården
 Revisonsrapport granskning av tvångsvården inom psykiatrin
7.

Svar på remiss Riskgruppsvaccinationer som
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särskilda vaccinationsprogram (RS/1172/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har av Socialdepartementet getts möjlighet att lämna
synpunkter på Folkhälsomyndighetens förslag om riskgruppsvaccinationer som
särskilda vaccinationsprogram.
Region Jämtland Härjedalen ser positivt på förslaget att vaccinationer mot influensa,
pneumokocker, tuberkulos och hepatit B inkluderas i ett särskilt vaccinationsprogram
till definierade riskgrupper. I beslutsunderlaget lyfts flera fördelar fram. En viktig
aspekt är att förslaget främjar en jämlik vård över hela landet eftersom erbjudandet
om vaccination idag varierar både avseende vilket vaccin som erbjuds och eventuell
kostnad för individen. Ett sådant program skulle sannolikt leda till en högre
vaccinationstäckning och förbättra möjligheter till uppföljning av vaccinationens
effekter.
Ett förslag till svar har upprättats i samverkan mellan Barnhälsovårdsöverläkaren,
Smittskyddsläkaren och verksamhetschef Område Patientsäkerhet. Remissvaret ska
vara Socialdepartementet tillhanda senast 14 oktober.

Förslag till beslut
Svar på remiss skickas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

Expedieras till
Socialdepartementet
Chef Område Patientsäkerhet

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på remiss Riskgruppsvaccinationer som
särskilda vaccinationsprogram
 Svar på remiss Riskgruppsvaccinationer som särskilda
vaccinationsprogram
 Missiv till Remiss: Riskgruppsvaccinationer som särskilda
vaccinationsprogram
 Bilaga: Beslutsunderlag till regeringen - Hepatit B-vaccination
som särskilt vaccinationsprogram
 Bilaga: Beslutsunderlag till regeringen - Tuberkulosvaccination
som särskilt vaccinationsprogram
 Bilaga: Beslutsunderlag till regeringen - Influensvaccination som
särskilt vaccinationsprogram
 Bilaga: Beslutsunderlag till regeringen - Pneumokockvaccination
som särskilt vaccinationsprogram
8.

Yttrande till förvaltningsrätten i mål 538-16 med
anledning av att målet tas upp för fortsatt
behandling (RS/447/2016)
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Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-09, § 294, om
omfördelning av arvode till förste vice ordföranden i landstingsstyrelsen. Beslutet
överklagades och förvaltningsrätten upphävde beslutet. Regionstyrelsen beslutade
därför den 19 januari 2016, § 14 på nytt om omfördelning av arvode i
landstingsstyrelsen för 2014. Beslutet har överklagats och klaganden har yrkat att
beslutat ska upphävas eftersom det dels inte tillkommit i laga ordning eftersom
klaganden inte kunnat hitta fullmäktiges ordförandes argumentation för tolkningen
varför tolkningen av arvodesreglerna inte är i överensstämmelse med
arvodesreglerna och dels strider mot 4 kap 15 § kommunallagen och därmed strider
mot lag.
Regionstyrelsen överklagade också Förvaltningsrättens i Härnösand dom att upphäva
landstingsstyrelsens beslut 2014-12-09 till Kammarrätten i Sundsvall som meddelade
prövningstillstånd. Förvaltningsrätten i Härnösand vilandeförklarade då målet om
laglighetsprövning av regionstyrelsens beslut den 19 januari 2016.
Kammarrätten avslog överklagandet varför Förvaltningsrätten i Härnösand nu tagit
upp målet i förvaltningsrätten till fortsatt behandling och i samband med det berett
Region Jämtland Härjedalen tillfälle att yttra sig.
Regionstyrelsen har tidigare lämnat svar på överklagandet och i svarat yrkat att
överklagandet ska avslås med hänvisning till att beslutet tillkommit i laga ordning
och strider inte mot lag varför det saknas grund för att upphäva beslutet. Utgången av
målet i kammararrätten påverkar inte detta mål varför något ytterligare inte behöver
anföras i målet med anledning av kammarrättens dom. Ett förslag till yttrande har
utarbetats inom Samordningskansliet.

Förslag till beslut
1. Yttrande lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand på överklagande av
regionstyrelsens beslut om omfördelning av årsarvode för 2014 enligt
utarbetat förslag.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut Yttrande till förvaltningsrätten med anledning
av att målet tas upp till fortsatt behandling
 Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av att målet tas
upp till fortsatt behandling
 Borttagen på grund av PUL.
 Borttagen på grund av PUL.
 Svar på överklagande av regionstyrelsens beslut om
omfördelning av årsarvode för 2014 Mål 538-16
9.

Svar på begäran om att avsätta ledamot i
Förvaltningsrätten i Härnösand (RS/1551/2016)
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Ärendebeskrivning
Sökanden har begärt att en nämndeman i Förvaltningsrätten, som utsetts av
landstingsfullmäktige, ska avsättas från uppdraget. Som skäl anför hen
omständigheter som är hänförliga till nämndemannens beteende.
Enligt lagen(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar utses nämndemän i
förvaltningsdomstolar av landstingsfullmäktige medan entledigande sker av
Förvaltningsrätten. Regionen har således inga möjligheter att entlediga nämndemän.
Begäran kan därför inte tas upp till prövning utan ska avvisas.

Förslag till beslut
Begäran om avsättning av nämndeman i Förvaltningsrätten avvisas.

Expedieras till
Sökanden

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut Begäran om att avsätta nämndeman i
Frövaltningsrätten
 Borttagen på grund av PUL.
10.

Svar på frågor från regionens revisorer efter dialog
med regionstyrelsen den 24 augusti 2016
(RS/1558/2016)
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen har begärt en muntlig dialog med
regionstyrelsen. Revisorerna lämnade inför mötet skriftliga frågor som de ville
diskutera. Följande frågor ställdes:
Ekonomi (budgetkontroll och budgetstyrning)
 Hur arbetar styrelsen med budgetkontroll?
 Hur fungerar den interna kontrollen – har styrelsen kunskaper om orsaker till
budgetavvikelser?
 Hur hanteras budgetavvikelser, vilka åtgärder vidtas vid avvikelser?
Ange planerade och vidtagna åtgärder för att nå de mål som fastställts av
fullmäktige.
 Hur arbetar styrelsen med budgetprocessen inför 2017 (intäkter/kostnader)?
 Hur ser den senaste lägesrapporteringen av de långsiktiga
utvecklingsplanerna (LUP) ut, följs planerna för att uppnå avsedd effekt?
 Hur harmoniserar LUP med den liggande budgeten?
 Har avgiftshöjning av patientavgifter fått den förväntade effekten?
 Hur mycket har antalet arbetade timmar minskat och hur mycket sparas?
Dialogen skedde muntligt den 24 augusti 2016 och ett formellt svar har därefter
utarbetats och lämnas härmed skriftligt till regionens revisorer.

Förslag till beslut
Svar lämnas till revisorerna i Region Jämtland Härjedalen enligt utarbetat förslag.
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Expedieras till
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på frågor från regionens revisorer efter
dialog den 24 augusti
 Frågor från regionens revisorer inför möte med regionstyrelse
160824
11.

Svar på initiativärende från Anton Nordqvist (MP)
om primärvården i Östersund (RS/1136/2016)
Ärendebeskrivning
Anton Nordqvist (MP) har föreslagit att en hälsocentral i Östersundsområdet läggs
ner och att personalresurserna överförs till övriga tre hälsocentraler i området, för att
där utveckla arbetet med fokus på ökad tillgänglighet, öppna mottagningar och fast
vårdkontakt. I praktiken innebär det en sammanslagning av två hälsocentraler när det
gäller antal listade patienter och personal, eftersom det inte råder överkapacitet på
någon av hälsocentralerna.
I genomsnitt har en svensk hälsocentral 8800 listade patienter. Med 13105 listade
patienter på Frösön, 15647 på Odensala/Torvalla och 12749 på Z-gränd hälsocentral,
är redan tre av fyra hälsocentraler i Östersundsområdet större än genomsnittet. Till
hälsocentralen i Lugnvik ökar för närvarande antalet listade patienter (2016-08-29
var de 7981). Enligt en undersökning av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys,
är patienter mindre nöjda med delaktighet i beslut, tillgänglighet, bemötande och
upplevd nytta, i större hälsocentraler. Att åstadkomma den goda arbetsmiljö, som är
en förutsättning för att behålla fast anställd personal och rekrytera ny, är också
svårare om arbetsplatsen blir för stor.
Den brist på samordning som är en av orsakerna till problemen, kan avhjälpas på
andra sätt. Just nu pågår rekrytering av en verksamhetschef som ska samordna
primärvården i Östersund och avlasta hälsocentralscheferna. Samtidigt pågår
införandet av öppna mottagningar, vilket är en av åtgärderna för att öka
tillgängligheten. En extern konsult håller på att gå igenom verksamheten i Östersund
och kommer inom kort att lämna förslag på ytterligare åtgärder.
Förutom ovan nämnda åtgärder, arbetar primärvården vidare med att genomföra
förslagen i paket 6 primärvårdsstruktur i LUP ekonomi.

Förslag till beslut
Initiativärendet avslås.

Expedieras till
Anton Nordqvist (MP)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på initiativärende från Anton Nordqvist
(MP) om primärvården i Östersund
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 Initiativärende från Anton Nordqvist (MP) om primärvården i
Östersund
12.

Svar på initiativärende från Anna Hildebrand (MP)
om bildande av produktionsbolag (RS/713/2016)
Ärendebeskrivning
Anna Hildebrand (MP) föreslår att regiondirektören får uppdraget att utreda om
bildandet av ett produktionsbolag är strategiskt korrekt – med avseende på
hushållning av resurser och samhällsekonomiskt ansvar. Hon hävdar att regionens
vindkraftverk producerar mer el än vad regionen förbrukar och att regionen inte kan
tillgodogöra sig nyttan fullt ut. Vidare refererar hon till att regionen på grund av en
ändring i energiskattelagstiftningen inte längre blir energiskattebefriade fr.o.m. 1 juli
2016. Som en sista motivering för att en utredning behöver göras, anför Anna
Hildebrand, att ägande av egna energikraftskällor i framtiden förmodligen kommer
att öka, inte minst vid en regionförstoring.
Enligt Lag om skatt på energi har regionen fram till 1 juli 2016 varit
energiskattebefriad för den el som regionens vindkraftverk producerat och som
använts för egen förbrukning. Enligt lagen är regionen ålagd att mäta producerad och
förbrukad el timme för timme. Vissa timmar, vissa dygn under året, producerar
vindkraftverket mer el än regionen förbrukar. För att inte riskera att bli klassificerad
som elleverantör och därmed förlora energiskattebefrielsen, har regionen efterskänkt
överskottselen, de timmar då sådan uppstått. Värdet på överskottselen uppskattas till
ca 50000 – 100000 kronor per år. Avräkningen per timme innebär att regionen inte
har tillåtits kvitta överskottet mot underskottet under övriga timmar på året. Även om
överskottselen räknas med, förbrukar regionen betydligt mer el per år än vad
vindkraftverket producerar. Vindkraftverkets produktion motsvarar 35-45 procent av
regionens elförbrukning.
Fr.o.m. 1 juli 2016 togs regionens energiskattebefrielse bort och det finns därför inte
längre något skäl till att efterskänka överskottselen. Rent praktiskt är det enkelt att
sälja överskottselen. Det elbolag som regionen köper sin el från, debiterar regionen
genom ett nettoförfarande. Det innebär att den el som vindkraftverket producerat
dras av från den el som regionen förbrukat. Att bilda ett bolag skulle föra med sig
extra administration och kostnader för bolagsbildning, hålla bolagsstämma,
styrelsemöten, revision mm. Kostnaderna för bolaget skulle enligt en uppskattning
sannolikt förbruka det mesta av intäkterna från försäljningen av överskotts-elen.
För övrigt är förberedelsearbetet inför eventuell regionförstoring ännu i ett tidigt
skede. Regionen har begränsade resurser för utredningar. Sammantaget blir
bedömningen att en utredning om bildande av produktionsbolag inte är befogad nu.

Förslag till beslut
Initiativärendet avslås.

Expedieras till
Anna Hildebrand (MP)
Ekonomidirektör
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på initiativärende bildande av
produktionsbolag
 Initiativärende från Anna Hildebrand (MP) om bildande av
produktionsbolag
13.

Lokal handlingsplan för cancervård 2016-2018
(RS/1512/2016)
Ärendebeskrivning
Norrlandstingens Regionförbunds, NRF, direktion beslutade 2015-12-01 att
godkänna den reviderade regionala utvecklingsplanen för cancerområdet att
översändas till landstingen/regionen för att de skulle kunna revidera sina egna
handlingsplaner. Nuvarande handlingsplan fastställdes av Jämtlands läns
landstingsstyrelse 2013-01-23 § 14. Arbetssättet med cancerplanerna är att den
regionala utvecklingsplanen utgör inriktning, och utifrån den gör Region Jämtland
Härjedalen sin egen lokala handlingsplan för hur man ska nå den regionala planens
mål, utifrån sina respektive utgångslägen inom utvecklingsplanens målområden.
Regionens lokala handlingsplan anger vilka
beslut och aktiviteter som krävs, vilka ansvarsområden som engageras och en
tidplan.
Regionens lokala utvecklingsplan återredovisades vid NRFs Förbundsdirektion
2016-05-31 tillsammans med de andra landstingens lokala handlingsplaner.
Förbundsdirektionen beslutade då § 47, att fastställa den regionala utvecklingsplanen
för 2016-2018.
Regionens lokala handlingsplan är framtagen av medicinska företrädare för varje
cancerspecialitet. Deras förslag har därefter bearbetats av Hälso- och
sjukvårdsdirektören och dennes ledningsgrupp så att en strategiskt sammanvägd
övergripande plan kunnat redovisas till NRF och RCC Norr.
När nu den regionala utvecklingsplanen fastställts av NRF kan också den lokala
handlingsplanen för cancervården inom Region Jämtland Härjedalen 2016-2018
fastställas.

Förslag till beslut
Region Jämtland Härjedalens lokala handlingsplan för cancervården 2016-2018
fastställs.

Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Planeringschef

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Lokal handlingsplan för cancervård 2016-2018
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 Handlingsplan för utveckling av cancervården i Region Jämtland
Härjedalen 2016 – 2018, inklusive uppföljning av handlingsplan
för 2013-2015
14.

Rekommendation till landsting och regioner om
deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur
för kunskapsstyrning (RS/1160/2016)
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 10 juni 2016 beslutat att
rekommendera landsting och regioner att delta i och stödja rekommendationen om en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.
Syftet med rekommendationen är att säkra stöd och finansiering för att fortsatt och
långsiktigt arbete inom området kunskapsstyrning. Detta omfattar bland annat:
 Fortsatt arbete med Nationella samrådsgruppen för kunskapsstyrning – NSK
och de därtill hörande programråden,
 Att etablera samverkansstruktur som stöd för uppföljning i form av Öppna
jämförelser och analys av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet
 Att befästa grundfinansieringen för nationella kvalitetsregister
Den totala kostnaden för de i rekommendationen beskrivna områden uppgår till 31
mkr per år och fördelas per landsting/region utifrån befolkningsmängd vilket för
Region Jämtland Härjedalens del innebär en årlig kostnad på ca 300 tkr.

Förslag till beslut
Region Jämtland Härjedalen godkänner och ställer sig bakom rekommendationen om
deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.

Expedieras till
SKL
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Rekommendation till landsting och regioner om
deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och
stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
15.

Anmälan av delegationsbeslut till regionstyrelsen
2016 (RS/2/2016)
Ärendebeskrivning
1. Beslut fattade av regiondirektör/ bitr. regiondirektör
Svar på remiss av Ds 2016:18 Ytterligare åtgärder för att genomföra EUdirektiv om mänskliga vävnader och celler (RS/1155/2016).
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Svar på remiss av Ds 2016:11 Anpassningar av svensk rätt till EUförordningen om kliniska läkemedelsprövningar (RS/965/2016).
Remiss – om förslag till ändring i TLV:s allmänna råd om ekonomiska
utvärderingar (TLVAR2003:2) (RS/1252/2016)
Svar på remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och
sjukvården m.m. (RS/1116/2016)
2. Beslut fattade av chefer
Sekretess och utlämnande av allmänna handlingar inom Region Jämtland
Härjedalen (RS/929/2015
Anställningsbeslut för perioden 2016-08-13—2016-09-12.

Förslag till beslut
Information om delegationsbeslut enligt upprättad förteckning noteras till
protokollet.

16.

Anmälan av inkomna handlingar till regionstyrelsen
2016 (RS/3/2016)
Ärendebeskrivning
1. Landstingsbostäder: Protokoll från sammanträde 2016-05-09
2. Landstingsbostäder: Protokoll från bolagsstämma 2016-05-18
3. Landstingsbostäder: Protokoll från sammanträde 2016-06-09
4. Landstingsbostäder: Protokoll från sammanträde 2016-02-25
5. Tillgänglighetsrådet: Protokoll från sammanträde 2016-05-26
6. FoU-rådet: Protokoll från sammanträde 2016-05-23
7. Utskottet för hälso- och sjukvård: Protokoll från sammanträde 2016-09-07

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

17.

TILL FULLMÄKTIGE
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18.

Delårsbokslut augusti 2016 (RS/1180/2016)
Ärendebeskrivning
Tjänsteskrivelse kompletteras senare.

Beslutsunderlag
 Delårsbokslut augusti 2016, version1 2
19.

Delårsrapport över tillgångsförvaltning
(RS/1641/2016)
Ärendebeskrivning
Delårsrapport över tillgångsförvaltningen är motsvarigheten till likviditetsrapporten
med undantaget att likviditeten inte längre redovisas i denna rapport. Likviditeten
rapporteras istället direkt i månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut.
Syfte med rapporten är att följa upp regionens placeringar gällande avkastning mot
uppsatta mål, tillgångsfördelning och följsamhet mot ”Reglemente avseende
finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel”.
Delårsrapport över tillgångsförvaltningen innehåller uppföljning av mål,
innehavsförteckningar, avstämning mot givna limiter samt uppföljning av dynamiska
riskprincipen.
På grund av den rådande likviditetssituationen i regionen är likviditetsportföljen
under avveckling. Detta görs genom att värdepapper som förfaller inte återinvesteras,
vilket gör att de kvarvarande värdepapperen inte kommer kunna ligga inom
kreditlimiterna för att de får för stor andel av den totala portföljen.

Förslag till beslut
Delårsrapport över tillgångsförvaltningen godkänns.

Expedieras till
Finansekonom
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Delårsrapport över tillgångsförvaltning per
2016-08-31
 Delårsrapport över tillgångsförvaltning per 2016-08-31
20.

Svar på remiss om Regional indelning – tre nya län,
SOU 2016:48 (Fi2016/02568/K) (RS/1330/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län.
Region Jämtland Härjedalen har under indelningskommitténs tidigare arbete fått
möjlighet att bidra med lokalt kunskapsunderlag och i dialog med kommittén
12
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värderat underlaget. För att få underlag för remissvaret har regionen genomfört
följande beredning:
17 augusti möte med näringsliv och andra organisationer
24 augusti information i Regionstyrelsen
23 augusti-12 september samverkan med övriga tre norrlandsting.
13 september diskussion med fackliga organisationer i Regionkommittén
19 september Regionens samverkansråd, d.v.s. samverkan med kommunerna
23 september återträff med näringsliv och andra organisationer inklusive
kommuncheferna
27-28 september Regionstyrelsen
4 oktober Regionala utvecklingsnämnden
6 oktober Regionstyrelsens svar skickas in till Finansdepartementet
18-19 oktober Regionfullmäktige – beslut med omedelbar justering. Reviderat svar
med ändringar från inlämnad version markerade skickas in till Finansdepartementet.
Det är Region Jämtland Härjedalens förhoppning att Finansdepartementet, trots att
begärt anstånd inte beviljats, ändå kan respektera och ta del av Regionfullmäktiges
svar.
Remissvaret kan sammanfattas så här:
Region Jämtland Härjedalen stödjer grundargumentet att landstingens och länens
medborgare skulle gynnas av färre, större och kraftfullare län/regioner.
Region Jämtland Härjedalen anser att det är nödvändigt att bildandet av Norrlands
län kan ske 2019 för att ta tillvara effekter av samordning, utveckling och
effektivisering som en grund för nödvändiga satsningar och framtida utveckling
inom Hälso- och sjukvårdssektorn och inom regional utveckling.
Region Jämtland Härjedalen ser den stora geografiska ytan som bildar Norrlands län
som utmanande, men de argument som i övrigt talar för att en större region blir en
starkare kraft som kan ta tillvara regionens intressen nationellt och internationellt
överväger dock. Regionen påtalar behov av att staten satsar medel till utveckling av
infrastrukturen i Norrland och tidsbegränsade resurser för omställningskostnader.
Konsekvenserna om Region Jämtland Härjedalen skulle stå utanför en regionbildning
skulle bli att staten behöver tillskjuta medel för att en jämlik hälso- och sjukvård och
en rättvis regional utveckling skulle kunna upprätthållas i Jämtland och Härjedalen.

Förslag till beslut
1. Svar på remiss Regional indelning – tre nya län SOU 2016:48 lämnas som
preliminärt svar till Finansdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Svar på remiss Regional indelning – tre nya län SOU 2016:48 lämnas till
Finansdepartementet enligt upprättat förslag.
b. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Expedieras till
Finansdepartementet
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på remiss Regional indelning - tre nya län
SOU 2016:48
 Sammanställning Inkomna remissvar
 Missiv till remiss Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
 Sammanfattning av remiss Regional indelning - tre nya län
21.

Rekommendation från SKL till landsting och
regioner om avgift vid behandling på
Skandionkliniken i Uppsala (RS/762/2016)
Ärendebeskrivning
Skandionkliniken i Uppsala är en klinik för protonterapi där det är möjligt att
behandla cancer effektivare och skonsammare än traditionell strålning.
När Skandionkliniken tog emot de första patienterna hösten 2015 uppmärksammades
att både patienter och anhöriga betalade olika avgifter för bl.a. patienthotell, kost,
anhörigmedverkan och hemresor. Det beror på att patienternas hemlandsting har
beslutat om olika nivåer för dessa avgifter. Sveriges Kommuner och Landstings
styrelse har därför fattat beslut om att harmonisera avgifterna.
SKLs styrelse rekommenderar landstingen och regionerna
att erbjuda alla som bor eller varaktigt vistas i landstinget/regionen en avgift om max
100 kronor per dygn för patient, förutom patientavgift, samt vid behov närstående i
samband med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala.
att omgående godkänna och tillämpa denna rekommendation, samt
att anmäla sina respektive beslut till SKL
Norrlandstingens regionförbund, NRF, beslutade i maj med anledning av SKLs
rekommendation att justera texten i Avtalet om regionvård 2016, avsnitt 4.4.10 samt
bilaga 2 och rekommendera landstingen/regionen att fastställa avgiften för
patienthotellet enligt förslaget.
Det tidigare avtalet löd:
”Vid hotell von Kraemer, vid Skandionkliniken, är patientens matkostnad för
måltider 90 kronor/dag upp till en kostnad av 300 kronor. Eventuellt överskjutande
kostnad över takbeloppet betalas av patienten.”
Ny avtalstext:
”Vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala gäller en avgift om maximalt 100
kronor per dygn för patient förutom patientavgift.
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Om behov av medföljande närstående är intygad gäller även för denne en avgift om
maximalt 100 kronor. Avgifterna förtydligas i bilaga 2.”

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala gäller en avgift om maximalt 100
kronor per dygn för patient förutom patientavgift. Om behov av medföljande
närstående är intygad gäller även för denne en avgift om maximalt 100 kronor.

Expedieras till
Sverige Kommuner och Landsting, SKL
Norrlandstingens regionförbund, NRF
Ekonomidirektören

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Rekommendation om avgift vid behandling på
Skandionkliniken i Uppsala
 Rekommendation från SKL till landsting och regioner om avgift
vid behandling på Skandionkliniken
 Protokollsutdrag NRF 2016-05-31 § 45 Rekommendation om
avgift vid Skandionkliniken
22.

Revidering av Regler för planering och uppföljning
enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell
(RS/101/2015)
Ärendebeskrivning
Den 10 februari 2016, § 14, beslutade regionfullmäktige om regler för planering och
uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell. Reglerna utgick från
huvudprinciperna i den styrmodell som gällt sedan 2013, reviderade med anledning
av bildandet av Region Jämtland Härjedalen, och med anledning av en ny
tjänstemannaorganisation från och med den 1 januari 2016 och en ny politisk
organisation som gäller från och med 1 december 2015. Nu har ytterligare en
revidering gjorts utifrån att tydliggöra förvaltningarnas ansvar. Regiondirektören
utfärdar enligt denna revidering direktiv till förvaltningarnas verksamhetsplanering
utifrån regionplan och styrelsens och nämndernas verksamhetsplaner. Utifrån detta
gör förvaltningarna sina verksamhetsplaner. Regiondirektören godkänner
förvaltningarnas verksamhetsplaner och fokuserar därefter på uppföljning av
verkställigheten av dem.
Syftet med styrmodellen är att det ska finnas en enhetlig, systematisk och tydlig
struktur för hur Region Jämtland Härjedalen ska styras och följas upp. Styrmodellen
ska medverka till att politiska målen uppfylls och att kvaliteten säkerställs. Genom
styrmodellen ska det finnas en röd tråd från visioner på politisk nivå till
genomförande och uppföljning på verksamhetsnivå. För att genomföra och
konkretisera de politiska målen skapas olika styrdokument i form av policyer, planer
och andra stöddokument. De utgör viktiga utgångspunkter i styrmodellen och ska
15
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följas av alla politiska organ och verksamheter.
Reglerna redogör för hur styrmodellen fungerar och vilken ansvarsfördelning som
gäller i det interna arbetet. Reglerna anger också för vilka styrdokument som ska
finnas och hur de styrdokumenten ska utformas, fastställas och följas upp. Det finns
också en beskrivning av vilka perspektiv, tillexempel miljö och jämställdhet, som ska
finnas med när beslutsunderlag upprättas.
Reglerna ska följas av alla politiska organ och verksamheter i arbetet med att planera
och följa upp verksamheten enligt styrmodellens principer.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reviderade regler för planering och uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens
styrmodell fastställs.

Expedieras till
Förvaltningschefer, Regionstabschef, Avdelningschefer, Områdeschefer,
Verksamhetsstrateger och sekreterare i politiska organ.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Regler för planering och uppföljning enligt
Region Jämtland Härjedalens styrmodell
 Regler för planering och uppföljning enligt Region Jämtland
Härjedalens styrmodell
23.

Kost- och nutritionspolicy för Region Jämtland
Härjedalen (RS/457/2016)
Ärendebeskrivning
I februari 2016 biföll regionfullmäktige en motion från Berit Johansson (C) om
policy för kost och nutrition. I beslutet angavs bland annat att policyn i enlighet med
Region Jämtland Härjedalens styrmodell ska ange regionens värderingar och
förhållningssätt till kost och nutrition. Policyn ska omfatta patienter, medarbetare och
besökare. Region Jämtland Härjedalens vision och värdering, Livsmedelsverkets
och Socialstyrelsens rekommendationer samt andra relevanta styrdokument, riktlinjer
och principer ska vara grundläggande utgångspunkter.
Ett förslag till Kost- och nutritionspolicy har utarbetats inom kostenheten i samarbete
med dietister. Förslaget har även lämnats på remiss till Region Jämtland Härjedalens
nutritionsråd.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Kost- och nutritionspolicy för Region Jämtland Härjedalen antas.
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Expedieras till
Chef Område Diagnostik teknik och service
Kostchef

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Kost- och nutritionspolicy
 Kost- och nutritionspolicy Region Jämtland Härjedalen
24.

Folkhälsopolicy Jämtlands län 2016-2019
(RS/1461/2016)
Ärendebeskrivning
I Jämtlands län råder politisk enighet om att skapa samhälleliga förutsättningar för att
nå målet om en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta manifesteras i
att länets politiker kraftsamlat kring en länsövergripande Folkhälsopolicy 2011 
2015. Insatserna enligt Folkhälsopolicyns intentioner utgör grunden till länets
samlade folkhälsoarbete vilket ska bidra till en mer jämlik hälsa och skapa en
framtidstro. Folkhälsopolicyn utgör ett underdokument till den Regionala
Utvecklings Strategin (RUS). En reviderad Folkhälsopolicy 2016 – 2019 är nu
framtagen av Folkhälso Z, dvs det politiska och tjänstemannanätverk vilket utgör ett
rådgivande organ i enlighet med intentionerna i Folkhälsopolicyn. Folkhälsopolicyn
har remissbehandlats. Med utgångspunkt i detta har Folkhälso Z utarbetat ett slutligt
förslag där hänsyn tagits till framförda förbättringsförslag.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Folkhälsopolicy 2016-2019 antas.
Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Folkhälsopolicy 2016-2019 antas.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.

Expedieras till
Folkhälsopolitisk strateg Göran Hallman
Länets kommuner

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2016-08-30
§129 Folkhälsopolicy 2016-2019
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 Förslag till revideringar; Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2016
2019
 Folkhälsopolicy 2011-2015
25.

Förfrågningsunderlag medicinsk fotvård 2017
(RS/1562/2016)
Ärendebeskrivning
Regionen beslutade att från 1 januari 2013 införa vårdval inom medicinsk fotvård
vilket innebär att vårdgivare som ska utföra fotvårdsbehandling på patienter med
remiss, kan ansluta sig och få ersättning från regionen. Vårdvalet gäller för
patienterna med diagnoserna, diabetes, reumatoid artrit (RA) och arteriell
insufficiens i de nedre extremiteterna. Utifrån behov subventionerar regionen upp till
fyra behandlingar per patient och år. För patienter med reumatoid artrit har ett
liknande avtal funnits sedan 90- talet. Primärvårdens totala kostnad för fotvård är 4
mkr för totalt ca 10 000 besök/år. 6 % av dessa besök görs av patienter med
diagnosen reumatoid artrit, vilket motsvarar ca 240 000kr. Övriga patientgrupper
utgör följande andel av besöksandelen, diabetiker (90 %) och arteriell Insufficiens (4
%). Under slutet av 90-talet var motivet för att få hjälp med fotvård relativt stort för
patienter med reumatiod artrit då många pga. nedsatt handfunktion hade svårt att
sköta sina fötter. Handfunktionen blev nedsatt relativt tidigt i sjukdomsförloppet med
minskad handstyrka och sekundära svårigheter att sköta egen fotvård. Sällan
utgjordes indikationen för fotvård av strikt medicinska skäl utan kan ses som en hjälp
till egenvård i sårförbyggande syfte. De senaste två decennierna har biologiska
läkemedel helt förändrat situationen. Endast ett fåtal patienter med RA-diagnosen
blir numera så funktionsnedsatta att de inte klarar sin egen fotvård. I ett ansträngt
ekonomisk läge förefaller det därför som att man generellt bör kunna dra in
fotvårdsförmånen till patient med inflammatorisk reumatisk sjukdom, med undantag
för reumatiker med nedsatt handfunktion, utan att detta får betydande medicinska
konsekvenser.
Förslag till beslut
Vårvalssnämnden föreslår regionfullmäktige.
Förändringar i förfrågningsunderlag vårdval medicinsk fotvård 2017 fastställs.
Beslut
Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige.
Förändringar i förfrågningsunderlag vårdval medicinsk fotvård 2017 fastställs.
Protokollsanteckning
Centerpartiet anser att beslutsunderlaget ska utvecklas gällande att statistiskt påvisa
hur de biologiska läkemedlen förändrat situationen för patienter med RAdiagnosen.
Reumatikerföreningen, utifrån ett patient inflytande perspektiv, har informerats via
mail och regionen har fått svar. Då ska detta även nämnas i beslutsunderlaget.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillstyrker vårdvalsnämndens förslag.
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Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Vårdvalsnämnden 2016-09-15 §35
Förfrågningsunderlag vårdval medicinsk fotvård 2017
 Förfrågningsunderlag medicinsk fotvård 2017
26.

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för
Länstrafiken i Jämtlands län AB (RS/1460/2016)
Ärendebeskrivning
Bolagsordning, Ägardirektiv och uppdragsavtal har inte reviderats eller förändrats
efter Regionförbundets övergång till Region Jämtland Härjedalen. Dokumenten
behöver därför ses över och revideras utifrån den ägarorganisationens förändring. I
bilagor återfinns förslag till ny reviderad bolagsordning, ägardirektiv och
uppdragsavtal. När det gäller namnet på bolaget föreslås Länstrafiken i Jämtland AB
kvarstå tills vidare i avvaktan på beslut om eventuell ny länsindelning och
organisationen kring denna.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Förslag till bolagsordning och uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtland AB antas.
2. Namnet på bolaget, Länstrafiken i Jämtlands län AB kvarstår i avvaktan på
eventuellt beslut om ny regionindelning.
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förslag till ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtland AB antas.
Yrkande
Robert Uitto (S):
Regionala utvecklingsnämnden beslutar:
Förslag till uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtland AB, antas.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige:
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken AB antas.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner yrkandet antaget.
Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar:
Förslag till uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtland AB, antas.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige:
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken AB antas.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
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Expedieras till
Ordförande i utskottet Infrastruktur och kommunikationer
Områdeschef Infrastruktur och kommunikationer
Styrelseordförande samt VD Länstrafiken i Jämtland AB

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag Regionala utvecklingsnämnden 2016-08-30 §
124 Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och
uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtlands län AB
 Förslag till Ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtlands län AB
 Förslag till Bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB
27.

Inrättande av gemensam nämnd för IT-stöd och
drift (RS/1514/2016)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har deltagit i ett större samverkansprojekt mellan
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om samverkan inom IT-området.
Samverkans omfattning och olika lösningar för samarbetets organisation har
diskuterats. Arbetet i projektet har ännu inte lett till en samsyn kring mål och syfte.
Region Jämtland Härjedalen och Åre Kommun har under en längre tid fört
diskussioner på tjänstemannanivå kring samverkan inom IT-området om möjligheter
till samutnyttjande av kompetenser samt gjorda investeringar. Diskussionerna har
förts parallellt med ovannämnda samverkansprojekt men har avsett samverkan i mer
avgränsad i omfattning.
Region Jämtland Härjedalen har befintliga resurser i form av driftsäkra och
redundanta datahallar för drift och backup med outnyttjad kapacitet. Hallarna
inkluderar avbrottsfri kraft, miljövänlig kylkapacitet och bra brandskydd med
automatisk brandsläckning. IT-infrastrukturen inom Region Jämtland Härjedalen är
designad för mycket god IT-säkerhet vilket medger dubblering av servrar och lagrat
data i åtskilda fysiska datahallar. Detta matchar samtidigt Åre kommuns behov
mycket väl, där investeringsbehov för att säkra datahallar och infrastruktur föreligger
i motsvarande grad.
Regionen arbetar genom kontrakterad driftpartner, för närvarande Tieto, med att
säkra effektiv drift och bra kvalité enligt överenskomna servicenivåer. Pågående
driftavtal säkrar Regionens It-driftstjänster tom 2019-12-31 med möjlighet till 48
månaders förlängning om Regionen så önskar. Åre kommun önskar driva sina
servrar på samma sätt som Region Jämtland Härjedalen, det vill säga med samma
kvalitetskrav och säkerhetskrav.
Mot den bakgrunden har parterna funnit att gemensam drift av den del av
infrastrukturen som gäller serverdrift bör genomföras för att ta tillvara på
samordningsvinster, till exempel Region Jämtland Härjedalens beställarkompetens
inom datadriftområdet eller för att dela på gemensamma investeringar. Samarbetet
bör bedrivas i en gemensam nämnd för IT-drift och stöd. Ett förslag till
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samarbetsavtal och reglementet för gemensam nämnd har tagits fram inom
regionstaben i samverkan med Åre kommun.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen bildar tillsammans med Åre kommun en
gemensam nämnd för IT-drift och stöd.
2. Upprättat förslag till samarbetsavtal kring och reglemente för den
gemensamma nämnden godkänns.
3. Region Jämtland Härjedalens bidrag till den gemensamma nämndens
kostnader fastställs i regionplanen för 2017-2019.
4. Två ledamöter och två ersättare väljs till den gemensamma nämnden för ITdrift och stöd för perioden den 1 december 2016 till och med den 31
december 2018.
Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Årekommun fattar
motsvarande beslut.

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut Inrättande av gemensam nämnd för IT-drift
och stöd
 Avtal om gemensam nämnd för IT-drift och stöd
 Reglemente för gemensam nämnd för IT-drift och stöd
28.

Svar på motion från Lennart Ledin och Mats El
Kott, båda (L), om att folkomrösta om
regionindelningen. (RS/498/2016)
Ärendebeskrivning
Lennart Ledin och Mats El Kott båda (L) föreslår att regionfullmäktige beslutar att
genomföra en folkomröstning eller opinionsundersökning om regionindelningen. De
föreslår att omröstningen genomförs enligt något av följande alternativ:
”1. Kommunal folkomröstning enligt lagen 1994:692.
Eftersom indelningskommittén avser lämna förslag den 30 juni i år bör
regionfullmäktige behandla frågan och besluta om en kommunal folkomröstning vid
sitt sammanträde 18-19 oktober för att en omröstning ska kunna ske i januari/februari
2017.
2. Opinionsundersökning.
Ett andrahandsalternativ till en kommunal folkomröstning kan vara att genomföra en
opinionsundersökning där regionen tar fram ett webbaserat röstningsformulär med de
alternativ till regionindelning som landstingsmedlemmarna ska välja mellan. Med ett
sådant formulär kan röstningen ske från hemdator, mobiltelefon eller surfplatta. För
kommunmedlemmar som inte har tillgång till något av det nyss nämnda bör man
kunna rösta från dator exempelvis hos regionen, hos kommunernas bibliotek etc. De
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personuppgifter som den röstande ska uppge i formuläret kan stämmas av mot den
befolkningsdatabas som regionen har tillgång till. På så sätt kan omröstningen
begränsas till röstberättigade landstingsmedlemmar. En omröstning enligt detta
alternativ kan genomföras tidigare än det som anges för den kommunala
folkomröstningen I båda fallen ska självklart spridas information och annonser om
omröstningen och under vilken tidsperiod som man kan rösta.
Med hänsyn till de tidsförhållanden som vi här redovisat önskar vi att motionen
behandlas senast vid fullmäktiges nämnda sammanträde i oktober 2016.”
Enligt 5 kap. 34 § kommunallagen får fullmäktige besluta att det som ett led i
beredningen av ett ärende som fullmäktige skall handlägga ska inhämtas synpunkter
från medlemmar i kommunen eller landstinget. Detta kan ske genom folkomröstning,
opinionsundersökning eller något liknande förfarande. Vid opinionsundersökning
eller liknande förfarande får valnämnden i kommunen anlitas, om nämndens
verksamhet i övrigt inte hindras av det. Ska synpunkter inhämtas genom en
omröstning får fullmäktige besluta att det, med tillämpning av 5 kap. vallagen
(2005:837), skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen. Närmare
föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar.
Indelningskommittén har i ett delbetänkande lämnat förslag dels på ändrad indelning
av vissa län och dels på ändrad indelning av vissa landsting. De fyra norrlandslänen
föreslås bilda ett nytt Norrlands län och landstingen i dessa län föreslås bilda ett nytt
Norrlands läns landsting. Det nya landstinget ska omfattas av lagen om regionalt
utvecklingsansvar och får därmed kalla sig region. Ändringen beträffande länen
föreslås träda ikraft den 1 januari 2018 och beträffande landstingen den 1 januari
2019. Utredningen har skickats på remiss och remissvaret ska vara inne 6 oktober
2016. En proposition förväntas komma under våren 2017.
Ändringar i länsindelningen är ärenden som ska behandlas av regeringen eller
riksdagen. Ändring av landstingsindelningen är ärenden för regeringen. Utredningens
förslag till ändringar i länsindelningen och landstingsindelningen är således ärenden
för riksdagen och regeringen och inte ett ärende för Region Jämtland Härjedalen. Det
som är ett ärende i Region Jämtland Härjedalen är svaret på remissen av
delbetänkandet.
I ärendet om svar på remissen skulle man kunna tänka sig att en folkomröstning eller
opinionsundersökning vara en del av underlaget till remissvaret. För att man ska
kunna få ett användbart svar i en folkomröstning eller i en opinionsundersökning
krävs att man formulerar klara och tydliga alternativ som medlemmarna kan ta
ställning till. Det bör också finnas underlag på konsekvenserna av de olika
alternativen. Med tanke på frågans komplexitet är det svårt att få till stånd alternativ
som är tillräckligt belysta för att medlemmarna ska ha en reell möjlighet att ta
ställning.
Med tanke på remisstiden är det dessutom omöjligt att hinna med en folkomröstning
innan remissvaret lämnats. Det är även svårt att hinna med en opinionsundersökning.
Med hänsyn till detta är det inte möjligt att hålla en folkomröstning eller
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opinionsundersökning i ärendet. Det är inte heller möjligt för Region Jämtland
Härjedalen att ha en folkomröstning i statens ärende. Motionen måste med hänsyn till
detta avslås.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås

Expedieras till
Lennart Ledin (L)
Mats El Kott (L)

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på motion från Lennart Ledin och Mats El
Kott (L) om folkomröstning i regionfrågan
 Motion från Lennart Ledin och Mats El Kott (L) om att
folkomrösta om regionindelningen
29.

Svar på motion från Elin Lemon m. fl. (c) om att
teckna avtal för asylsökande hos privata
tandvårdskliniker (RS/742/2016)
Ärendebeskrivning
Elin Lemon C (m.fl.) har lämnat in en motion om att teckna avtal för asylsökande
hos privata tandvårdskliniker.
Elin Lemon skriver bla:
Folktandvården i regionen beskriver situationen som ansträngt och ett stort tryck på
de flesta av Folktandvårdens kliniker av barn och vuxna asylsökande med akuta
besvär. Det ökande trycket på Folktandvården leder till att väntetider för oprioriterad
vuxentandvård förlängs, vilket i sin tur innebär eftersläpning i revisionstandvården
och på vissa kliniker längre väntan för nya patienter.
Att öppna upp för privata aktörer skulle förbättra situationen för såväl asylsökande
som andra patientgrupper i regionen.
Centerpartiets regiongrupp yrkar att:
Region Jämtland Härjedalen tecknar lokala avtal med privata tandvårdskliniker för
att ta emot asylsökande som patienter.
Folktandvården har ett så kallat sistahandsansvar och det kommer sig av §6 i
tandvårdslagen, först §5:
5 § Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom
landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 §
folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även i
övrigt ska landstinget verka för en god tandhälsa hos befolkningen. Tandvård som
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landstinget självt bedriver benämns i denna lag folktandvård.
6 § Om någon som vistas i landstingskommunen utan att vara bosatt där behöver
omedelbar tandvård, ska landstingskommunen erbjuda sådan tandvård. Särskilda
bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344)om hälso- och sjukvård åt
asylsökande m.fl. och lagen(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar
som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Lag (2013:409).
I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. står det så här:
Vårdens omfattning
5 § Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 4 § första stycket 1-3
och som inte har fyllt 18 år, vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt
inom landstinget.
Vård i den omfattning som avses i första stycket ska även erbjudas utlänningar som
avses i 4 § första stycket 4.
6 § Ett landsting ska erbjuda utlänningar som avses i 4 § första stycket 1-3 och som
har fyllt 18 år, vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och
preventivmedelsrådgivning.
Detta innebär i praktiken att Folktandvården måste erbjuda ovanstående vård och att
Privattandvården kan erbjuda vård för de asylsökande. M.a.o. finns inga hinder i
någon regel för Privattandvården att erbjuda vård för de asylsökande.
För att förbättra förutsättningarna för både Folktandvården och Privattandvården så
har en översyn gjorts av ersättningen för asyltandvården. Beräkningar visade att
kostnaderna för asyltandvården är 35 % högre än i reguljär tandvård. Samtliga
Privattandläkare i länet har därför meddelats av Beställarenheten, att ersättning för
utförd akuttandvård på barn och vuxna asylsökande ersätts med åtgärder enligt
gällande Folktandvårdstaxa x 1,35.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Motionen anses besvarad.

Expedieras till
Områdeschef Folktandvården

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på motion från Elin Lemon m. fl. (c) om att
teckna avtal för asylsökande hos privata tandvårdskliniker
 Motion från Elin Lemon m. fl. (c) om att teckna avtal för
asylsökande hos privata tandvårdskliniker
30.

Svar på motion från Elin Hoffner (V) om
sprututbytesprogram (RS/875/2016)
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Ärendebeskrivning
Elin Hoffner (V) har i motion till regionfullmäktige yrkat att Region Jämtland
Härjedalen tar initiativ till att göra nödvändiga utredningar inför införande av
sprutbytesprogram samt ha en ambition om att starta upp sprutbytesprogram senast
under 2017.
Ur motionen:
”Målet med sprututbytesprogrammet är att förebygga spridning av blodsmitta såsom
HIV, hepatit och andra blodburna sjukdomar. Genom programmet ges möjlighet till
kontakt med missbrukare och därmed möjlighet till sociala och andra
sjukvårdsinsatser.”
”Från regeringens sida har man varit tydlig med att man vill se en ökad tillgång till
sprututbytesverksamhet i landet. Man förbereder ett lagförslag som från och med 1
januari 2017 kommer att ge regioner och landsting självständig möjlighet att införa
sprututbytesverksamhet. Man vill även sänka åldersgränsen från 20 år till 18 år.”
Sprututbytesverksamhet har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av
smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och
internationellt. Sedan tidigare har sprututbytesprogram införts i Region Skåne
(Malmö, Lund, Kristianstad, Helsingborg), Stockholms läns landsting samt nyligen
även i Region Jönköping. Såväl Uppsala som Göteborg har långt framskridna planer
på att starta upp en verksamhet och såväl i Norrbottens läns landsting som i
Västerbottens läns landsting pågår konkreta samtal mellan berörda parter.
Frågan om sprututbytesprogram utreddes 2013 men ledde inte till införande.
Det finns klara medicinska vinster med ett sprututbytesprogram, samtidigt som ett
sådant kan uppfattas som en acceptans gällande intravenöst narkotikamissbruk.
Innan ett eventuellt beslut om att införa ett sprututbytesprogram i Region Jämtland
Härjedalen kan fattas bör en utredning göras. Utredningen ska innehålla
kostnadsberäkningar, fakta om smittspridning i länet, vidarebehandling som kan
erbjudas eller införas, samhällsvinster, t.ex. familjen omkring missbrukaren, hur
ideella organisationer, kommunerna och närliggande landsting/regioner ser på frågan
och möjligheter till samverkan.

Förslag till beslut
Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt
beslut om att införa ett sprututbytesprogram i Region Jämtland Härjedalen.

Expedieras till
Elin Hoffner (V)
Chef Hälso-och sjukvårdspolitiska avdelningen
Chef Område Patientsäkerhet
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Svar på motion från Elin Hoffner (V) om
sprututbytesprogram
 Utlåtande från smittskyddsläkaren Mikael Widerström samt
chefen för Patientsäkerhetsenheten Maria Omberg om
sprututbytesprogram
 Motion från Elin Hoffner (V) om sprututbytesprogram
31.

Svar på motion från Lennart Ledin och Mats El Kott
(L) angående att införa gratis vaccination mot
influensa och lunginflammation (RS/964/2016)
Ärendebeskrivning
Kompletteras senare

Beslutsunderlag
 Motion från Lennart Ledin och Mats El Kott (L) angående att
införa gratis vaccination mot influensa och lunginflammation

26
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Samordningskansliet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

2016-09-20

Program för styrelsen 27-28 september 2016
Tid:

Tisdag 27 september
Onsdag 28 september

8.30 – 15.00 Hörsalen - Öppet sammanträde
8.30 – 16.00 Styrelserummet

Tisdag den 27 september
08.30

Regiondirektörens rapport
- Förändringsarbete Plan 8
- Smittskydd – influensavaccinering av asylsökande
- Årsberättelse barnhälsovård

09:30
10.00

Björn Eriksson
AnnaKarin Andersson/
Maria Sandström
Micael Widerström
Anna Lundmark

Paus
forts. Regiondirektörens rapport
- Information om CERO-analys
- Öppna jämförelser Jämställdhet
Lejonklou
- Hybridteknik på kirurgen

Åsa Paletun
Anna-Kerstin
Anna Warg

11.00

RCC Norr – regional och lokal cancerplan

12.00

Lunch

13.00

Delårsbokslut per augusti
Delårsbokslut Vårdvalsnämnden
Delårsbokslut Regionala utvecklingsnämnden

Bo Carlbark
Carsten Dencker
Anders Byström

13.40

Svar på remiss Ny regional indelning – tre nya län

Ingela Jönsson

14.10

Svar på remiss Riskgruppsvaccinationer som särskilda
vaccinationsprogram

Micael Widerström

14.30

Regionstyrelsens uppföljning om FoUU

Göran Larsson

14.50

Partigrupper
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Charlotte Funseth

Onsdag den 28 september
08.30

Regiondirektörens rapport
- Regiondirektörens direktiv för verksamhetsplaner 2017
- Rekommendation om sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
- Redovisning av aktuellt läge för regionstyrelsens
Ferm
fattade beslut
- Delårsrapport över tillgångsförvaltning

Björn Eriksson

Mikael

Helena Edström

09:30

Paus

10.00

Svar på granskning av tvångsvård inom psykiatrin

Håkan Gadd

10.20

Svar på föreläggande från Förvaltningsrätten

Helge Jonsson

10.40

Redovisning från konferenser, utskott mm
- Rapport från styrgrupp regionbildning

11.00

Partigrupper

12.00

Lunch

13.00

Beslutsärenden

15.30

Presskonferens

Offentligt sammanträde
Första dagens information till regionstyrelsen den 27 september 2016 är offentlig.
Allmänheten, media, fullmäktigeledamöter och medarbetare är välkomna att lyssna på före
dragningar i frågor där regionstyrelsens fattar beslut eller där beslut går vidare till region
fullmäktige. Föredragningarna sker i Hörsalen på Östersunds sjukhus.
Medias frågor till politiker eller tjänstemän hänvisas till pauser eller efter mötets slut.
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Regionstyrelsens uppföljning 2016 om
FoUU
RS/1428/2016
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-05
Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/1428/2016
Regionstyrelsens uppföljning 2016 om FoUU
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 bland annat följa upp FoUU-området. Den här uppföljningsrapporten ger en
beskrivning av pågående arbete med Forskning, och Utbildning (FoU), samt vissa delar av
utvecklingsaktiviteterna kopplade mot extern finansiering inom Region Jämtland Härjedalen.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens uppföljning av FoUU godkänns.

Utdrag till
FoUU-chef
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FoUU-avdelningen
Göran Larsson, FoU-chef
Tfn: 070-293 5044
E-post: Goran.S.Larsson@regionjh.se

2016-09-04

Uppföljningsrapport av Forskning, Utbildning och viss
utvecklingsverksamhet vid Region Jämtland Härjedalen
Den här uppföljningsrapporten ger en beskrivning av pågående arbete med
Forskning, och Utbildning (FoU), samt vissa delar av utvecklingsaktiviteterna
kopplade mot extern finansiering inom Region Jämtland Härjedalen.
Region Jämtland Härjedalens vision är ”En region att längta till och växa i”.
Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) är viktiga komponenter för att nå upp
till denna vision och finns även identifierade i den reviderade Regionplanen 2016
2018 (Dnr RS/494:6/2015) där det står; ”För att närma oss visionen krävs att såväl
organisation som plats aktivt visar på de styrkor som även finns inom andra
områden såsom forskning, utbildning och utveckling”. FoUU är också en viktig
grund för kunskapsbaserad hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Därför är forskning
och utveckling, tillsammans med den kliniska utbildningen av nuvarande och
blivande medarbetare prioriterat inom Region Jämtland Härjedalen. Ett kontinuerligt
arbete pågår för att skapa, och ständigt förbättra, den akademiska miljön som
stimulerar till forskning och vidareutbildning för regionens anställda, samtidigt som
studenter inom läkar-, vård- och omsorgsutbildningar får ett bra utbildningsklimat.
FoUU-verksamheten är också en grundpelare i Region Jämtland Härjedalens arbete
med att bli en attraktiv arbetsgivare.
I januari 2016 bildades den nya FoUU-avdelningen, bestående av Forskning och
utbildningsenheten (FoU-enheten) och utvecklingsenheten. I Regionstabens
verksamhetsplan 2016 (Dnr RS/1721:2/2015) identifieras den nya avdelningen som
en viktig resurs i den nya organisationen; ”Avdelningen utgör en viktig del i den nya
organisationens fokus och ambitioner. Regionen vill utveckla kvalitets- och
förbättringsarbetet genom att bland annat knyta ihop forskning- och
utbildningsverksamheten med utvecklingsresurserna”. Denna nya avdelning leds av
en forskningschef och en utvecklingschef i samledarskap. Olyckligtvis har positionen
som utvecklingschef varit vakant stora delat av 2016. Under våren har en
framgångsrik rekrytering dock genomförts och en ny utvecklingschef, Kerstin
Norrbin, har precis påbörjat sin tjänst. Idag ansvarar FoU-enheten för en mycket
divergent verksamhet med en rad ansvarområden (sammanställda illustrativt i Figur
1). Denna uppföljningsrapport avser beskriva den verksamhet som bedrivits av FoU
enheten under senare delen av 2015 samt 2016 fram till dags dato (2016-09-04), men
eftersom forskning och utvecklingsarbete ofta är en långsiktig process jämförs
många gånger nyckeltal med tidigare år i rapporten.
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Figur 1: Ansvarsområden och verksamheter inom FoUU-staben.
Nedan beskrivs några av ansvarsområdena inom FoU-enheten mer specifikt under
särskild rubrik.

Ansökningar/Utvecklingsarbete
I den reviderade Regionplanen 2016-2018 står ”Digitala lösningar och
avståndsoberoende tjänster utvecklar vården, samhällstjänster och kommersiella
tjänster”. För att driva ett utvecklingsarbete krävs extern finansiering. Därför har
FoU-enheten lagt ner mycket tid och arbete på att utveckla projekt och skapa
nationella och internationella nätverk för utvecklingsarbete som kan resultera i en
extern ansökan om projektmedel som utvecklar nya digitala lösningar och
distansoberoende teknik. Detta arbete har framgångsrikt resulterat i att Region
Jämtland Härjedalen tillsammans med 11 andra organisationer i 7 olika länder blev
av EU-kommissionen beviljade 5 miljoner € under fyra år i ett EU Horizon 2020
projekt. Detta projekt, kallat ”C3cloud”, startade i maj 2016 med målsättningen att
skapa informations- och kommunikationsteknik (IKT) för multisjuka äldre. I detta
projekt ansvarar Region Jämtland Härjedalen bl.a. för att, tillsammans med södra
Warwickshire i Storbritannien och Baskien i Spanien, vara testbäddsregioner. Region
Jämtland Härjedalen är även ansvarig att kartlägga nuvarande sjukvårdsstruktur och
förutsättningar för implementering av den i projektet framtagna lösningen. Denna
delrapport blev färdigställd under augusti och har nu lämnats över till EUkommissionen.
FoU-enheten har som huvudsökande, tillsammans med Helse Nord-Tröndelag,
framgångsrikt i juni blivit beviljade ca 26 mkr i ett Interreg-projekt, VälTel, vars
huvudsyfte syfte är att skapa infrastruktur som öppnar upp vården och den
kommunala omsorgen för testbäddar för utveckling av olika välfärdsteknologiska
lösningar. Kick-off för detta projekt var 1:a september.
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Ett av delprojekten inom VälTel är fick-ultraljud för diagnostik av hjärtsvikt. En
spinn-off av VälTel och de kontakter som etablerats mellan Tröndelag och Region
Jämtland Härjedalen inom fick-ultraljud resulterade i en egen ansökan koordinerad
av Dr. Gunnar Nilsson, inom Vinnovas program ”medtech4health”. Denna ansökan
blev beviljad i juli och har en budget om knappt 1 mkr under tre år.
Projektorganisationen inom FoU-enheten har också koordinerat en ansökan till
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Tyvärr beviljades inte denna
ansökan. En modifierad form av ansökan kommer att skickas in september 15.
De prestigefulla EU-anslag som beviljats, det redan pågående utvecklingsarbetet
inom E-hälsa och primärvård, samt att Region Jämtland Härjedalen öppnar upp delar
av sina verksamheter för testbäddar har medfört att många stora internationella
företag vill utveckla och testa nya produkter hos oss. I dagsläget förs diskussioner
om detta med bl.a. Microsoft, Intel, Cambio, Tieto, Sigma m.fl. Hälso- och
sjukvården blir på detta sätt en viktig motor i den regionala utvecklingsstrategin och
en motor för tillväxt i länet. Det är därför olyckligt att detta inte uppmärksammas i
Regional Utvecklingsstrategi 2014-2030 (Dnr. RS/2011-121:42) som ska ligga till
grund för länets utvecklingsstrategi.

Forskning
I enlighet med målet i regionstyrelsens verksamhetsplan är FoU-enhetens primära
uppgifter att stimulera forsknings- och utvecklingsverksamheten vid Region
Jämtland Härjedalen. Detta åstadkoms via ett komplext samspel mellan
organisationens interna FoU-medel, handledning inom vetenskapsmetodik och
bibliometri (statistik), samt samverkan med andra FoU-aktörer både nationellt och
internationellt.
Hittills under 2016 har två medarbetare disputerat, Martin Maripuu inom psykiatri
och Gunnar Nilsson inom primärvård. Minst en medarbetare till kommer att
disputera senare i höst. Den vetenskapliga produktionen i form av publicerade
artiklar förväntas för fjärde året i rad öka (Fig 2).

Figur 2: Antalet vetenskapliga publikationer per helår 2012-2015, samt fram till
augusti 2016.
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Antalet publicerade vetenskapliga artiklar under 2016 tangerar redan hela 2015 års
produktion. Den sammanlagda ökningen av vetenskapsproduktionen är gott bevis på
att den akademiska miljön inom Region Jämtland Härjedalen fortsätter att växa.
Interna forskningsanslag

Totalt fördelade Region Jämtland Härjedalen drygt 7,7 mkr för forskningsaktiviteter
under 2016. 1.1 mkr av dessa medel kommer från Umeå Universitet (ALF-medel).
Det är anmärkningsvärt att notera att Regionens interna medel som avsätts till FoU
verksamhet inte har justerats, ens med landstingsprisindex, under de senaste 7-8 åren.
Detta urvattnar den fantastiska forskningsaktivitet som långsiktigt byggts upp i
Regionen, då fler forskare i realitet konkurrerar om en mindre andel FoU-medel.
ALF-medel för forskning (Bas-ALF) är prestationsbaserade och bygger på den
vetenskapliga produktionen kopplat till Umeå universitet. Det är därför glädjande att
konstatera att Region Jämtland Härjedalen ökar sin tilldelning jämfört med 2015,
samt att Region Jämtland Härjedalen står sig väldigt bra i jämförelse med LVN och
NLL (Fig 3).

Figur 3: Bas-ALF,
prestationsbaserad ersättning 2015
och 2016 för att Umeå universitet
bedriver läkarutbildning och
forskning inom Region Jämtland
Härjedalen.
I tillägg till Bas-ALF fördelar Region Jämtland Härjedalen interna medel inom tre
kategorier (1) akademisk miljö, (2) deltidstjänster och (3) projektmedel. För
fördelningen avseende 2016 har ansökningar bedömts och poängsats utifrån
bestämda kriterier av disputerade medarbetare inom Region Jämtland Härjedalen.
Nedan redovisas fördelningen av FoU-medel för respektive anslagstyp.
Tabell 1 Bas-ALF
Namn
2016
Utdelade medel k/m* (tkr)
425/575
Beviljade ansökningar k/m
2/3
Antal sökande k/m
4/6
Indirekta kostnader (tkr)
109
Totalt utdelade medel (tkr)
1109

2015
375/323
3/4
4/5
768

Tabell 1: Fördelning av Bas-ALF 2015-16. Enligt det nya ALF-avtalet mellan staten och
lärosäten med läkarutbildning kan fr.o.m. 2016 bara akademiska sjukvårdsenheter erhålla
Bas-ALF. Inom Region Jämtland Härjedalen finns det 9 st akademiska sjukvårdsenheter.
Tillgängligt belopp att fördela var 1 109 000 kr. Av detta belopp avsattes 9,82 % (109 000
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kr) till gemensam infrastruktur såsom exv. det statistikstöd för forskning som Region
Jämtland Härjedalen tillhandahåller. *k=kvinnor, m=män.
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Tabell 2 Akademisk miljö
Akademisk miljö
2016
2015
2014
2013
Utdelade medel k/m* (tkr)
675/675
725/775
1450/1050
1220/1280
Beviljade ansökningar k/m
4/4
3/3
3/2
2/2
Antal sökande k/m
4/5
4/5
3/7
3/6
Indirekta kostnader (tkr)
150
Totalt utdelade medel (tkr)
1500
1500
2500
2500
Tabell 2: Fördelning av medel ”Akademisk miljö” mellan 2013-2016. Endast disputerade
läkare har sökt och beviljats medel för akademisk miljö. Under 2012 och 2013 var
akademiska miljöanslaget samfinansierat mellan Umeå universitet (UmU) och Region
Jämtland Härjedalen där UmU bidrog med 1,0 mkr och Region Jämtland Härjedalen med 1,5
mkr. Fr.o.m. 2015 är anslaget för akademisk miljö helt finansierat av Region Jämtland
Härjedalen. *k=kvinnor, m=män. 150 tkr behålls intern inom FoU-enheten och avser täcka
delar av de indirekta kostnader som den ökande FoU-verksamheten medför.
Tabell 3, deltidstjänster
Deltidstjänster
2016
2015
Postdoktoral meritering k/m* (tkr)
150/535
227/476
Beviljade postdok. ansökningar k/m
1/2
2/3
Doktorandstudier
895/1950
890/1853
Beviljade doktorandansökningar k/m
6/7
5/7
Yrkeskategori: Läkare
13
12
Sjuksköterska
Adjungerade lektorat k/m (tkr)
0/620
0/595
Totalt utdelade medel (tkr)
4150
4040

2014
136/298
1/2
694/2094
5/8
12
1
0/569
3793

2013
144/403
1/3
772/2095
3/7
9
1
0/558
3972

Tabell 3: Fördelning av medel för deltidstjänster mellan 2013-2016. Endast disputerade
läkare beviljades postdoktorala medel och medel för adjungerade lektorat. *k=kvinnor,
m=män.

Projektmedel
Utdelade medel k/m* (tkr)
Beviljade ansökningar k/m
Antal sökande k/m
Yrkeskategori: Läkare
Sjuksköterska
Fysioterapeut
Psykolog
Tandläkare
Forskare
Totalt utdelade medel (tkr)

Tabell 4. Projektmedel
2016
2015
470/440
550/490
8/5
9/8
16/16
18/17
11
13
1
1
1
1
1
1
1
1000
1040

2014
434/605
8/10
18/20
14
2
1
1
0
0
1039

Tabell 4: Fördelning av projektmedel mellan 2013-2015. *k=kvinnor, m=män.
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Utlysningen för Region Jämtland Härjedalens interna forskningsmedel är för
närvarande öppen. Utlysningen stänger den 15 september. För akademisk miljö och
projektmedel har granskningskriterierna och betygsskalan justerats för att likna det
nationella kriterier vetenskapsrådet använder. För ansökan om deltidstjänster har
ansökningsförfarandet ändrats radikalt. Alla som ansöker om deltidstjänst för första
gången ska göra en komplett projektbeskrivning, medan de som redan innehar en
finansiering för deltidstjänst bara kommer att bedömas för sin progress, både
gällande forskning och de kurser som krävs i forskarutbildningen. Detta skapar en
förenkling av för alla parter, de sökande får en förenklad ansökan och granskningen
fokuseras på att bedöma progressen under föregående år.
FoU-samverkan

Region Jämtland Härjedalen har historiskt haft långsiktig satsning på FoUU. Trots
detta är organisationen för liten för att ensamt kunna nå stora framgångar på
forsknings-arenan. Därför är samverkan med andra FoU-organisationer ett högt
prioriterat område för FoU-enheten.
Ett långsiktigt arbete att främja forskningssamarbete i Norra sjukvårdsregionen har
resulterat i Forum Norr – för klinisk forskning (Figur 2), ett samverkansprojekt
mellan Region Jämtland Härjedalen och de tre norrlandstingen LVN, VLL och NLL
samt de tre universiteten, Umeå universitet (UmU), Mittuniversitetet (Miun) och
Luleå tekniska universitet (LTU). Forum Norr är norra sjukvårdsregionens plattform
för att stimulera till samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science
med målsättning att underlätta för klinisk forskning. Plattformen vilar på samverkan
mellan regionens FoU-organisationer, regionalt cancercentrum, biobanker,
registercentrum och de tre regionala universiteten. Forum Norr erbjuder en ingång
för forskare och företag och samordnar därigenom norra Sveriges kapacitet att
genomföra regionala och nationella studier.

Figur 4: Schematisk bild på organisatorisk uppbyggnad av Forum Norr. Resursägare är
Norrlandstingen, regionalt cancercentrum Norr (RCC), biobanken Norr och registercentrum
Norr (RCN). Det strategiska ansvaret ligger i FoUU-rådet under Norrlandstingens
regionförbund (NRF), medan det operativa ansvaret sker vid clinical trail unit (CTU) som
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finns vid NUS, samt de kliniska forskningscenter (KFC) som finns vid respektive
Norrlandsting.

Forum Norr är en av Sveriges 6 regionala noder organiserat under vetenskapsrådet
och Kommittén för nationell samordning av kliniska studier.
Via Interregprojektet VälTel har ett forskningssamarbete mellan Region Jämtland
Härjedalen och Helse Nord-Tröndelag utvecklats. Projektet bygger på att använda
ultraljudsteknik i fickformat för att diagnostisera misstänkt hjärtsvikt i primärvården.
Detta projekt ligger helt i linje med Stiernstedts statliga utredning om specialiserad
vård, som visar fördelarna med att föra ut specialiserad diagnostik och vård ut från
sjukhusen mot primärvård eller ända in i patienternas hem.
De EU-finansierade projekt som Region Jämtland Härjedalen aktivt deltar i har under
det senaste året markant ökat nationella och internationella samverkanspartners både
inom akademin och näringslivet.
Kliniskt forskningscentrum (KFC-Z)

Det finns ett politiskt beslut inom NRF om att kliniska forskningscentrum ska finnas
vid varje Norrlandsting. Kliniska forskningscentrum är också en del av den
infrastruktur som Forum Norr ska erbjuda. Den 28:e augusti 2015 invigdes det
kliniska forskningscentra i Region Jämtland Härjedalen (KFC-Z). KFC-Z består av
ett mottagningsrum med tillhörande labb där enklare prov kan hanteras och
analyseras. Forskningsmottagningen bemannas av två forskningssjuksköterskor på
deltid som tillsammans fyller 1,25 tjänster. De ska bistå både lokala och nationella
forskare med stöd för genomförandet av kliniska patientnära studier, likväl som att
vara en resurs för läkemedelsprövningar. Forskningsmottagningen ligger
lättillgängligt på plan 6 i anslutning till huvudentrén, mellan apoteket och pressbyrån,
och ska avlasta ordinarie mottagningsverksamhet då forskningspatienter kan styras
om till forskningsmottagningen. Idag bistår redan KFC-Z i ett antal akademiska
studier som pågår inom Region Jämtland Härjedalen, samt ett antal
läkemedelsprövningar.
Under året har en stor arbetsinsats inriktats på att skriva ett antal ”Standard operation
procedures” (SOP:ar). En SOP kan liknas vid en skriftlig rutiner som måste följas
inom klinisk forskning. Under 2016 har samtliga SOP:ar nödvändiga för drift av
KFC-Z och mallar för avtal för nyttjande av resurser vid KFC-Z färdigställts. KFC-Z
har också initierat nätverksträffar för forskande personal inom Region Jämtland
Härjedalen. Dessa nätverksträffar möjliggör att forskande personal får möjlighet att
dela med sig av sina erfarenheter, samt lyfta frågor om klinisk forskning till ett större
forum. En av forskningssjuksköterskorna på KFC-Z har även åtagit sig
monitoreringsuppdrag åt Forum Norr. För att säkerställa att forskande personal har
de minimikrav som krävs för att driva läkemedelsprövningar och andra kliniska
projekt anordnar KFC-Z varje termin en Good Clinical Practice (GCP) kurs via
videolänk från Umeå.
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Vetenskaplig handledning och biometri

FoU-enheten har två vetenskapliga handledare, en disputerad allmänläkare och en
disputerad fysioterapeut. Båda är dessutom adjungerade lektorer till Umeå
universitet, men har uppdraget som vetenskaplig handledare motsvarande 50% och
30% vardera. Att vetenskaplig handledning fördelas på två personer ger en
kvalitetssäkring, dels vid sjukdom, men framförallt att för att kompetens om
kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder säkerställts.
FoUU-staben ger ett stöd vid frågor gällande biometri. Denna funktion sköts idag av
en statistiker anställd på heltid vid FoU-enheten. Ryktet om god kompetens och
kvalitén i den statistiska rådgivningen har medfört att de statistiska konsultationerna
under senaste året vuxit både i omfång och kvantitet. På grund av statistikerns
tidigare erfarenhet av den privata läkemedelsindustrin och projektledning har
statistikern i större grad även nyttjats i processer för ansökningar om externa anslag
för forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt.

Biobank
Enligt lag måste varje sjukvårdshuvudman ha en organisation som ansvarar för
organisationens biobank och prover som går under biobankslagen. Inom FoU
enheten inryms också biobanksansvaret. Biobankssamordningen sköts av en
forskningssköterska vid KFC-Z på motsvarande 25% av en heltidstjänst.
Biobanksansvaret ligger under FoU-chefen. Under året har biobanksamordnaren lagt
ned mycket möda på att skriva nya rutiner, samt revidera de befintliga rutindokument
som säkerställer att lagen om biobankning efterlevs. Det finns också tydliga
indikationer på att forskning med biobanksmaterial ökar. Farhågan med detta är att
tiden som är avsatt för biobankssamordning (för närvarande 25 % av heltid) inte
kommer att räcka till i framtiden.

Utbildning
Region Jämtland Härjedalen är en utbildningsorganisation och FoU-enheten har det
övergripande ansvaret för regionens kliniska utbildningsåtagande. Inom enhetens
utbildningsuppdrag inryms ansvaret för regionens åtagande i Umeå universitets
läkarutbildning. Till FoU-enheten är också studierektorsfunktionerna för
utbildningen av regionens AT- och ST-läkare knutna. Studierektorsfunktionen för
PTP-psykologer är också knuten till enheten, vilket innebär ett ansvarar för att
utveckla ett PTP-program för psykologer inom Region Jämtland Härjedalen. FoU
enheten har också ansvar för att samordna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för
studerande inom medellång. Dessutom samordnas arbetsplats förlagt lärande (APL)
för många av länets vård- och omsorgsprogram inom vuxen- och
gymnasieutbildningarna.
FoUU-staben har i samverkan med Mittuniversitetet fört långtgående diskussioner
om att inrätta kliniska lektorat för disputerade medarbetare med medellång
vårdutbildning. Tjänsterna ska vara samfinansierade (50/50) av Region Jämtland
Härjedalen och Miun och vara fördelade enligt modellen 30% egen forskningstid,
35% klinisk verksamhet vid Region Jämtland Härjedalen och 35% undervisning vid
Miun. Denna tjänstekombination kommer skapa duktiga kliniska medarbetare som är
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utvecklingsbenägna, samtidigt som Miun får duktiga lärare som vet hur det är att
jobba inom vården.
APL och VFU samordning

FoU-enheten har ansvar för att samordna verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för
studerande inom medellång vårdutbildning på universitetsnivå. Dessutom samordnas
arbetsplatsförlagt lärande (APL) för många av länets vård- och omsorgsprogram
inom vuxen- och gymnasieutbildningarna. VFU/APL verksamheten inom FoU
enheten fördelas på tre tjänster, 40% samordnare för huvudhandledare för
sjuksköterskestudenter, 50% VFU samordnare och 60% APL samordnare och
samordnare för huvudhandledare för undersköterskeelever. Fr.o.m. september
kommer samordnaren för huvudhandledare SSK vara tjänstledig för studier och APL
samordnare och samordnare för huvudhandledare för USK går på föräldraledighet.
Därför har en vikarie rekryterats som på heltid tagit över dessa uppgifter.
Årligen förmedlar FoU-enheten samordning och handledning av ca 1000-1200
studenter/elever under deras respektive VFU och APL placering. Den pressade
situationen för sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningarna reflekteras
tyvärr också i viljan och kapaciteten att handleda elever och studenter. FoU-enheten
upplever därför idag stora svårigheter att leva upp till de avtal vi har slutit med
utbildningsaktörer gällande tillgång av praktikplatser. För att undersöka möjligheter
med andra handledarmodeller har några medarbetare inom VFU/APL samordningen
deltagit i en workshop ordnad av LVN. FoU-enheten har även initierat regelbundna
träffar med kommunens praktiksamordnare för att få till bättre rutiner gällande
VFU/APL samordning. Region Jämtland Härjedalen har avtal med lärosätena i norra
regionen gällande VFU-platser för fysioterapeututbildningen och
arbetsterapeututbildningen. För att få bättre översikt och rutiner över VFU-platserna
har därför medarbetare vid FoU-enheten deltagit i uppstart av nya regelbundna träffar
i norra regionen gällande VFU för sjuksköterske- fysioterapeut- och
arbetsterapeututbildningarna.
För att försäkra sig om att studenter under klinisk praktik inte bär på smittsamma
sjukdomar har VFU-samordnaren tillsammans med smittskydd utarbetat nya
riktlinjer gällande hälsodeklaration för studerande som gör sin VFU/APL inom
Region Jämtland Härjedalen. På förekommen anledning har även arbete med att
skapa rutiner gällande handhavande av studenter med skyddad identitet inom Region
Jämtland Härjedalen initierats. FoU-enheten har testat nya rutiner för SITHS-kort
hantering för studenter som ska göra VFU. Den nya rutinen ska säkerställa att
studenterna erhåller sitt SITHS-kort innan praktiken påbörjas. På så sätt får
studenterna en högre kvalitet på sin utbildning, speciellt i början av deras
praktikperiod.
Läkarutbildningen vid 4 utbildningsorter (LP4U)

FoUU-staben har det regionövergripande ansvaret för Umeå universitets
läkarutbildning med studieort Östersund under terminerna 6-9 och 11. Arbetet
innefattar att bevaka att regionens uppgifter inom den kliniska undervisningen
fullföljs och att initiera åtgärder nödvändiga för att garantera det.
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För att driva läkarutbildningen vid Östersund slöt Region Jämtland Härjedalen och
Umeå universitet ett avtal (Dnr: LS/806:23/2007) som reglerade ersättningen för att
bedriva läkarutbildningen i Östersund. Detta avtal sades upp av Umeå universitet
2014-11-27 och upphör därför att gälla 2015-12-31. Ett nytt avtal har slutits mellan
Umeå universitet och samtliga fyra landsting/region i norra regionen (Dnr:
RS/253/2016). Det nya avtalet medför en ökad kostnad om 1.5 mkr för att driva
läkarutbildningen i Jämtland. Ett hängavtal som reglerar den ersättning Region
Jämtland Härjedalen erhåller för att driva läkarutbildningen undertecknades i juni
(Dnr RS/1073:1/2016). Hängavtalet omfattar delar som avser ersättning för
landstingens åtagande att medverka i läkarutbildning och klinisk inriktad medicinsk
forskning, de s.k. ALF-medlen och därmed förenlig samverkansverksamhet,
inkluderande men ej begränsat till allt som Huvudavtalet reglerar som en följd av det
nationella ALF-avtalet.
AT- och ST-utbildning

Till FoU-enheten är regionens övergripande studierektorsfunktioner för AT- och STläkarutbildningen knutna. Detta ansvar innebär att studierektorsfunktionerna
upprätthålls med hög kvalitet, att medverka och säkerställa undervisning och
handledning i ST-läkarnas utbildning i vetenskapsmetodik, samt att skapa
förutsättningar för AT-utbildningen av hög kvalitet i samverkan med verksamhet och
ledning.
Studierektorsfunktionen för AT-läkare täcks av två tjänster om vardera25%. En
studierektor bevakar frågor gällande slutenvård inom sjukhuset, medan den andra
studierektorn inriktar sig mot primärvården.
Då AT-läkarna roterar mellan olika kliniker under deras utbildning saknar de en fast
chef. Därför har FoU-enheten inrättat en AT-chef som från början var på ca 30% av
heltid, men efter det utökade intaget av AT-läkare från 20 till 24 st, samt att FoU
enheten tagit över vissa administrativa planeringsuppgifter har denna tjänst utöats till
50%. Efter en temporär dipp under 2014 har AT-rankingen för 2015 åter etablerat sig
på den övre halvan av sjukhus som utbildar AT-läkare (Tabell 5). Detta lyft från 56:e
till 35:e plats kan till stor del tillskrivas den nyligen tillsatta AT-chefens
målmedvetna arbete. AT-rankingen för 2016 har inte delgivits ännu.
2015 2014 2013 2012
2011
Placering nationellt (68-70 sjukhus)
35
56
35
40
55
Genomsnittsbetyg för ÖSD sjukhus (max 6p)
4,71 4,51 4,63 4,47
3,86
Betyg för sjukhus på plats 1
5,64 5,67 5,57 5,63
5,50
Tabell 5: AT-ranking för Östersunds sjukhus 2011-2015. För 2015 är det Avesta sjukhus
som rankas högst i AT-rankingen.

Då en personalkonsult vars uppgift bl.a. var administration av AT-utbildningen
slutade pga av pensionsavgång flyttades en stor del av administration och
schemaläggning till FoU-enheten. Detta har visat sig vara en bra lösning då FoU
enhetens AT-administratör och AT-chef sitter nära varandra. P.g.a. utökningen av
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antalet AT-tjänster har nya omklädningsrum inretts på plan 3. När sedan budgeten
hos fastighet tillåter kommer AT-expeditionen på plan 12 renoveras.
I slutet på augusti började Regionens första externt finansierade forskar-AT. Detta är
en AT-tjänst vars forskarblock är finansierade av ALF-ersättning. Det är glädjande
för Region Jämtland Härjedalen att han valde Östersunds sjukhus eftersom han ansåg
att han fick bästa möjligheterna för forskning.
Den närmaste ort för Regionens AT-läkare för att erlägga AT-prov är i Sundsvall.
Detta tycker vi inte är acceptabelt. Därför har FoU-enheten uppvaktat Karolinska
Institutet, som är ansvariga för AT-provet, samt dess underleverantör som
tillhandahåller infrastrukturen för AT-provet. Detta verkar ha gett resultat och ATprovet kommer inom en snar framtid kunna utföras i Östersund.
Den centrala studierektorsfunktionen för ST-utbildningen fördelas på två tjänster om
25% för slutenvården och 30% för primärvården. De ansvara för att Region Jämtland
Härjedalen kan anordna så många utbildningar som möjligt som ingår i
socialstyrelsens mål för ST-läkare. Studierektorn för slutenvården gick i pension i
mars och vakansen tillsattes av en specialistläkare från kirurgen.
PTP studierektor

Psykologer utför en praktisk tjänstgörning för psykologer (PTP) under ca 1 år innan
de erhåller psykologlicens. Från och med 2015-01-01 har Region Jämtland
Härjedalen rekryterat en PTP-studierektor motsvarande 20% av heltid för att
utveckla ett PTP-program inom organisationen samt stärka organisationens
varumärke som attraktiv arbetsgivare för psykologer. PTP-studierektorn tillhör
organisatoriskt FoU-enheten.
Medicinska biblioteket

FoU-enheten är ansvarig för drift av det medicinska biblioteket. Fram till årsskiftet
januari 2015 drevs det medicinska biblioteket via ett tjänsteköp av Östersunds
kommun. Detta avtal sades upp av kommunen och drift av medicinska biblioteket
återgick till FoUU-staben. Återgång av biblioteket betraktades som en
verksamhetsövergång vilket medförde att personal (2 heltidstjänster) och vissa
inventarier följde med i övergången. Övergången av verksamheten har fungerat
tillfredsställande men medfört en viss del initiala investeringskostnader såsom hyra
och support av lånesystem, IT-stöd mm.
Medicinska biblioteket är lokaliserat på plan 1 (kulvertplan) mellan
ryggmottagningen och sjukgymnastiken/arbetsterapin. I samband med
verksamhetsövergången har biblioteket startat en kampanj där bibliotekarier besöker
verksamheterna och beskriver vilken hjälp och service biblioteket kan ge.
.
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-06
Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/1074/2016
Svar på uppföljande granskning av tvångsvården inom psykiatrin
Ärendebeskrivning
Regionens revisorer har genom sitt revisionskontor genomfört en uppföljande granskning av
tvångsvården inom psykiatrin. Granskningen har syftat till att ta reda på om de
förbättringsåtgärder som framkom vid den tidigare granskningen från 2014 och från JO:s
inspektion 2015 har genomförts.
De flesta åtgärder som framkom vid granskningen och vid JO:s inspektion har genomförts
som t.ex. framtagande av nytt direktiv för tvångsvård, förbättrade rutiner att informera
tvångsvårdade om rätten till stödperson, förtydligande av rutiner för bältesläggning och
visitation. Revisorerna lyfter dock några åtgärder som återstår att genomföra.
Ett förslag till svar har upprättats inom område Psykiatri.

Regiondirektörens förslag
Svar på uppföljande granskning av tvångsvården inom psykiatrin lämnas till regionens
revisorer enligt upprättat förslag.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Håkan Gadd
Chef Område Psykiatri

Utdrag till
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
Chef Område Psykiatri
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Håkan Gadd
Område Psykiatri
Tfn: 063-15 35 21
E-post: hakan.gadd@regionjh.se

2016-09-06

Dnr RS/1074/2016

Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen

Svar på uppföljande granskning av tvångsvården inom
psykiatrin
Revisorerna har genomfört en uppföljande granskning av tvångsvården inom
psykiatrin. Revisorerna konstaterar att de flesta åtgärder som framkom vid
revisonens och JO:s inspektion har genomförts inom området.
I föreliggande rapport konstaterar regionens revisorer att några åtgärder återstår att
genomföra
Tvångsvården har inte följts upp av regionstyrelsen. Tvångsvården finns inte med i
styrelsens uppföljningsplan för 2016 och det saknas mål kopplade till tvångsvården i
styrelsens verksamhetsplan. En plan för uppföljning av tvångsvården bör utarbetas.
Kommentar: Styrelsen har uppdragit till områdeschefen att redovisa tvångsvården
vid styrelsens möte den 1-2 november. Det är riktigt att tvångsvården inte är explicit
uttryckt i uppföljningsplanen och en översyn av innehållet i uppföljningsplanen ska
göras inför verksamhetsåret 2017 liksom mål för tvångsvården.
Vi kan konstatera att en förbättring har skett när det gäller redovisning av
tvångsåtgärder i protokoll från arbetsplatsmöten och ledningsgruppsmöten.
Tvångsåtgärder redovisas också i månadsrapporter. Vi saknar dock en redovisning
och analys av tvångsåtgärder i delårs- och årsbokslut samt i
patientsäkerhetsberättelse.
Kommentar: Styrelsen delar revisorernas uppfattning om löpande uppföljning av
tvångsåtgärder. Vår uppfattning är att koncentrera sådan uppföljning till årsbokslut
eller patientsäkerhetsberättelse. Det finns fyra tvångsåtgärder som är sanktionerade i
lag och få utförs vid området psykiatri. Det kan därför vara svårt att kommentera att
en specifik tvångsåtgärd har utförts en gång en månad och tre gånger en annan
månad. Styrelsen skulle hellre se en sammantagen redovisning av tvångsvården i
årsbokslutet och inte bara avgränsat till tvångsåtgärder.
Socialstyrelsens patientregister utgör underlag för kvalitetsarbetet. Vi anser dock att
sammanställning av avvikelserapporter som hör ihop med tvångsåtgärder i högre
grad borde kunna utnyttjas i kvalitetsarbetet och rekommenderar att en rutin för
detta utarbetas.
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Kommentar: I hälso- och sjukvårdslagen § 31 skall vårdgivaren bedriva ett arbete
som gör att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras. Socialstyrelsen har i sin föreskrift 2011:9 utvecklat vad det betyder. Vi delar
uppfattningen om att avvikelserapporter ska nyttjas i kvalitetsarbetet och anser att det
ligger i linje med lagen och Socialstyrelsens föreskrift. Regionen har en rutin för
avvikelsehantering som vi anser är tillräcklig och styrelsens egna direktiv för
tvångsvården tar också upp behovet av kvalitetsarbete.

Erfarenheter från patienter som varit föremål för tvångsåtgärder tillvaratas inte på
ett strukturerat sätt. Vi konstaterar dock att åtgärder planeras att vidtas för ett bättre
tillvaratagande och förutsätter att detta ges hög prioritet.
Kommentar: Uppföljningssamtal efter tvångsåtgärd är en viktig del i
kvalitetsarbetet. Styrelsen delar revisorernas uppfattning att resultaten från samtalen
bör tillvaratas på ett strukturerat sätt.
Arbetet med att tillskapa utomhusutrymme för tvångsvården har påbörjats men inte
slutförts. Vi anser att slutförandet bör få hög prioritet.
Kommentar: Arbetet med område psykiatris två utomhusplatser pågår och beräknas
vara klart under hösten.
REGIONSTYRELSEN

Ann-Marie Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Björn Eriksson
Regiondirektör
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2016-05-24

Dnr: REV/11/2016

Jan-Olov Undvall
Tfn: 063- 147524

Regionstyrelsen

Uppföljande granskning av tvångsvården
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen har genom sitt revisionskontor genomfört
en uppföljande granskning av tvångsvården inom psykiatrin. Granskningen har syftat
till att ta reda på om de förbättringsåtgärder som framkom vid den tidigare gransk
ningen från 2014 och från JO:s inspektion 2015 har genomförts.
Vi kan inledningsvis konstatera att de flesta åtgärder som framkom vid granskningen
och vid JO:s inspektion har genomförts som t.ex. framtagande av nytt direktiv för
tvångsvård, förbättrade rutiner att informera tvångsvårdade om rätten till stödperson,
förtydligande av rutiner för bältesläggning och visitation.
Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.
Nedan redovisar vi några åtgärder som återstår att genomföra:


Tvångsvården har inte följts upp av regionstyrelsen. Tvångsvården finns inte
med i styrelsens uppföljningsplan för 2016 och det saknas mål kopplade till
tvångsvården i styrelsens verksamhetsplan. En plan för uppföljning av tvångs
vård bör utarbetas.



Vi kan konstatera att en förbättring har skett när det gäller redovisning av
tvångsåtgärder i protokoll från arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten.
Tvångsåtgärder redovisas också i månadsrapporter. Vi saknar dock en redovis
ning och analys av tvångsåtgärder i delårs- och årsbokslut samt i patientsäker
hetsberättelsen.



Socialstyrelsens patientregister utgör underlag för kvalitetsarbetet. Vi anser
dock att sammanställning av avvikelserapporter som hör ihop med tvångsåt
gärder i högre grad borde kunna utnyttjas i kvalitetsarbetet och rekommende
rar att rutin för detta utarbetas.



Erfarenheter från patienter som varit föremål för tvångsåtgärder tillvaratas
idag inte på ett strukturerat sätt. Vi konstaterar dock att åtgärder planeras att
vidtas för ett bättre tillvaratagande och förutsätter att detta ges hög prioritet.



Arbetet med att tillskapa utomhusutrymme för tvångsvårdade har påbörjats
men inte slutförts. Vi anser att slutförandet bör få hög prioritet.

Vi emotser senast den 2:a september 2016 en redovisning av vilka åtgärder som reg
ionstyrelsen vidtar eller avser vidta med anledning av granskningsresultatet.
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2. INLEDNING/BAKGRUND

Regionens revisorer har mot bakgrund av sin risk- och väsentlighetsanalys hösten 2015 be
dömt det angeläget att genomföra en uppföljande granskning av tvångsvården inom psykia
trin.
I den granskning av psykiatrisk tvångsvård som gjordes 2014 framkom bl.a. att dåvarande
landstingsstyrelse inte hade tagit fram ett direktiv för psykiatrisk tvångsvård i enlighet med
Socialstyrelsens föreskrift. I granskningen identifierades vidare brister i egenkontrollen av
det systematiska kvalitetsarbetet som ska syfta till att minska antalet tvångsåtgärder. Doku
mentationen om de förbättringsarbete som pågick var dessutom bristfällig.
Justitieombudsmannen JO genomförde under 2015 en inspektion av tvångsvården och bris
ter i tvångsvården identifierades.
Revisorerna bedömde utifrån det ovanstående att det finns en risk för brister i kvalitén i
tvångsvården och att patientens rättigheter i tvångsvård inte upprätthålls i enlighet med lag
stiftning och föreskrifter om inte verksamheten vidtagit de åtgärder som framkom vid ovan
nämnda granskning och inspektion.
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3. SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING
Syfte
Det övergripande syftet med granskningen har varit att svara på om de förbättringsåtgärder
som framkom vid den tidigare granskningen från 2014 och från JO:s inspektion 2015 har
vidtagits.
Revisionsfrågor
Följande revisionsfrågor skall granskningen besvara:


Har det skett någon översyn av styrelsens direktiv för tvångsvård så att det tydligare
kopplas till Socialstyrelsens föreskrift för tvångsvård? (SOSFS 2008:18)



Har det tagits fram någon rutin för att återrapportera tvångsvården till regionstyrel
sen av kvalitetsarbete och rättssäkerheten?



Har åtgärder vidtagits så att redovisning av avvikelser och vidtagna förbättringsåt
gärder tydligare framgår i protokoll från arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmö
ten?



Finns rutiner för avvikelsehantering som möjliggör att avvikelser avseende tvångs
vård kan fångas upp, särredovisas och analyseras?



Tillvaratas resultatet av egenkontrollen på ett systematiskt sätt för ökad kvalitet och
rättssäkerhet?



Har rutinen för att informera patienter som tvångsvårdas om deras rätt till stödper
son förtydligats?



Har det skett någon uppföljning av den skriftliga överenskommelsen med kommu
nerna avseende öppen psykiatrisk tvångsvård?



Har verksamheten vidtagit följande åtgärder utifrån JO:s inspektion:
o
o
o
o
o

Säkerställa dokumentation i samband med tvångsvårdsåtgärder
Säkerställa att tvångsvården föregås av beslut
Förtydligande av rutin för bältesläggning
Ändrade visitationsregler för avdelning 3B
Möjlighet för tvångsvård att vistas utomhus
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4. REVISIONSKRITERIER
Uppfylls kraven på:


Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård



Förordning (1991:1472) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård



Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2008:18) om psykiatrisk tvångsvård
och rättspsykiatrisk vård.



Socialstyrelsens föreskrift om ett systematiskt kvalitetsarbete (2011:9)

5. METOD
Granskningen utförs genom dokumentstudier och intervjuer. Substansgranskning utförs för
att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor samt att system och rutiner fungerar på
avsett sätt.
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6. RESULTAT
1.1

ÖVERSYN AV STYRELSENS DIREKTIV FÖR TVÅNGSVÅRD

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om psykiatrisk tvångsvård (SOSFS 2008:18) skall vårdgi
varen ge skriftliga direktiv för tvångsvården avseende kvalitetsarbete och lagefterlevnad. Vid
den föregående granskningen framkom att det direktiv som styrelsen tidigare fastställt
borde tydligare kopplas till föreskriften. Det tidigare direktivet kopplades framförallt till en
annan föreskrift från Socialstyrelsen som handlade säkerheten inom tvångsvården (SOSFS
2006:9).
Sedan föregående granskning har hela direktivet arbetats om så att det tydligare kopplas till
Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2008:18). Vid intervjutillfället fanns direktivet hos reg
ionstabschefen för vidare handläggning (1). Vi noterar att direktivet tas upp till fastställande
på styrelsemötet den 24-25 maj.
Bedömning


1.2

Vi anser det tillfredsställande att direktivet har omarbetats så att det tydligare kopp
las till föreskriften om tvångsvård.
ÅTERRAPPORTERA TVÅNGSVÅRDEN

Vid föregående granskning visade det sig att styrelsen inte hade följt upp tvångsvården,
trots att denna skulle följas upp senast december årligen.
På frågan om styrelsen tänker följa upp tvångsvården i år, svarade områdeschefen att han
inte fått några signaler om hur detta skall ske och poängterar att det är regionstabschefen
som ansvarar för beredningen av styrelsens uppföljningsplan.
Områdeschefen uppger sig har lämnat förslag till styrelsen om att avsätta tid för uppfölj
ning, men ännu inte fått någon respons om detta.
Vi noterar att tvångsvård inte finns med i styrelsens uppföljningsplan för 2016. Det finns
heller ingen framgångsfaktor i styrelsens verksamhetsplan som kopplas till tvångsvård.
Bedömning


1.3

Vi anser att regionstyrelsens uppföljning av tvångsvården för tillfället fortfarande är
bristfällig. Regionstyrelsen har ett ansvar för att den psykiatriska tvångsvården som
ges sker i enlighet med lagstiftning och att tvångsvården införlivas i det systematiska
kvalitetsarbetet. Vi förutsätter att det i samband med fastställande av det omarbe
tade direktivet tydliggörs hur uppföljning ska ske.
RUTINER FÖR AVVIKELSERAPPORTERING

Vid den föregående granskningen framkom att det saknades specifika rutiner för avvikelse
rapportering av tvångsvårdsåtgärder och att det saknades möjlighet att kunna särredovisa
sådana i avvikelserapporteringssystemet.
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Enligt de intervjuade finns det fortfarande ingen specifik rutin när det gäller avvikelserap
portering av tvångsvårdsåtgärder. Det pågår för närvarande inget arbete med att ta fram nå
gon sådan rutin. Chefsöverläkaren hänvisar till ett ställningstagande från Socialstyrelsen av
att tvångsåtgärder inte alltid behöver betraktas som en avvikelse.
Olika vårdideologier
Det finns olika vårdideologiska inriktningar hur personalen ser på ifall tvångsvårdsåtgärd är
en avvikelse eller inte. Områdeschefen förklarar att en del anser att en tvångsåtgärd alltid
skall avvikelserapporteras medan andra anser att tvångsåtgärder är en del av vården. På frå
gan om det därför kan skilja sig åt huruvida personalen väljer att rapportera tvångsåtgärder
som avvikelser eller inte, svarar områdeschefen att det kan förhålla sig på så vis.
Enligt verksamhetsutvecklaren skall en avvikelserapport alltid skrivas när hot och våld är
med i bilden. Områdeschefen poängterar att personalen skall avvikelserapportera en
tvångsåtgärd ifall denne själv anser att det är en avvikelse.
Nationellt pågår ett arbete för att tvångsåtgärder skall minska och att tvångsvården skall in
riktas mot att arbeta förebyggande, men det finns ingen målsättning att helt ta bort tvångs
åtgärder i vården, enligt områdeschefen. Det finns även en målsättning inom kliniken att
antalet tvångsåtgärder ska minska.
Enligt chefsöverläkaren rapporteras samtliga tvångsvårdsåtgärder till Socialstyrelsens pati
entregister (PAR- registret).
Särskild klassificering i avvikelserapporteringssystemet
Enligt styrelsens svar på vår föregående granskning skulle tvångsåtgärder föras in som en
separat klassificeringskategori och avvikelser som rör tvångsvårdsåtgärder skulle markeras
med tvångsåtgärd som sökord i avvikelserapportens rubrikrad vid kvalitetsgranskning av
avvikelserapporten.
Efter genomgång i avvikelserapporteringssystemet kan vi notera att tvångsåtgärd finns in
skrivet i rubrikraden. Däremot har inte tvångsåtgärder som specifik klassificering genom
förts. Enligt systemförvaltaren kommer åtgärden att färdigställas först under hösten 2016
pga. att flera åtgärder skulle genomföras samtidigt i avvikelserapporteringssystemet.
Bedömning

1.4



Vi anser att det finns en viss otydlighet när det gäller huruvida tvångsåtgärder skall
avvikelserapporteras eller inte och rekommenderar därför att rutiner för detta tas
fram. Syftet med avvikelserapportering är att få ett tillfredsställande underlag för
analys och kvalitetsarbete och då är kvalitén i underlaget av stor betydelse. Bristande
kvalitet i underlaget kan uppstå om personalen gör alltför skilda bedömningar om
vad som är en avvikelse.



För att möjliggöra en analys av vidtagna tvångsåtgärder förutsätts att dessa uppgifter
går att ta fram ur avvikelserapporteringssystemet på ett enkelt sätt. Vi anser det till
fredsställande att man inom psykiatrin gjort en beställning för att kunna fånga upp
avvikelser avseende tvångsvård i avvikelserapporteringssystemet.
REDOVISNING AV AVVIKELSER OCH FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER.

I föregående granskning framkom att det saknades en redovisning av avvikelser och vid
tagna förbättringsåtgärder i protokoll från arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten. Av
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styrelsens svar framgick att redovisning av avvikelser skulle tydliggöras i protokoll från ar
betsplatsträffar och från ledningsgruppsmöten. Redovisning av avvikelser skulle även ske i
månadsrapporter, delårs och årsbokslut och patientsäkerhetsberättelse.
Vi kan notera att i protokoll från arbetsplatsträffar återfinns numera en punkt som avser
förbättringsarbete, patientsäkerhet och inkomna avvikelserapporter. I ledningsgruppens
möten uppges att en redovisning av avvikelser ska ske varje kvartal. Vi har noterat att anta
let tvångsåtgärder finns redovisade i månadsrapporter. Däremot saknas en redovisning av
tvångsåtgärder i delårs- och årsbokslut samt i patientsäkerhetsberättelsen (2).
Bedömning


1.5

Vi konstaterar att vissa åtgärder utifrån styrelsens svar har genomförts, medan
andra åtgärder kvarstår att genomföra. Vi rekommenderar att de åtgärder som kvar
står genomförs under innevarande år.
TILLVARATAGANDE AV EGENKONTROLLEN I KVALIETSARBETET

När det gäller tillvaratagande av rapporterade tvångsåtgärder som avvikelser i analysar
betet, poängterar chefsöverläkaren att det är så pass litet underlag av tvångsvårdade att
igenkänningsfaktorn kan bli stor. Det är också svårt att göra någon statisk analys utifrån det
begränsade underlaget. Enligt områdeschefen skulle det behövas uppgifter över ett flertal år
för att det skulle vara möjligt att göra en statistisk analys.
Däremot används Socialstyrelsens patientregister (PAR- registret) och de rapporter som So
cialstyrelsen gör som underlag i kvalitetsarbetet. En genomgång av tvångsvårdsåtgärder
uppges också ha skett i samband med redovisning av stimulansmedel till SKL.
Enligt chefsöverläkaren reagerar Socialstyrelsens statistiker om kliniken avviker i mönstret
när det gäller tvångsvårdåtgärder i förhållande till övriga riket, vilket kan ses som en kon
trollfunktion, enligt chefsöverläkaren.
Någon kvalitativ analys sker inte utifrån avvikelserapporterade tvångsåtgärder, enligt
chefsöverläkaren.
Patientsamtal efter tvångsåtgärd
Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör det ske ett samtal med patienten efter en
tvångsåtgärd. Resultatet av detta samtal skall ligga till grund för kvalitetsarbetet. Tillvarata
gande av erfarenheter från patienter som varit föremål för tvångsvårdsåtgärd sker idag inte
på något strukturerat sätt. Vid intervjutillfället informerade chefsöverläkaren om att en
blankett kommer att tas fram för att kunna få till en rutin som tillvaratar dessa erfarenheter.
Tanken är att erfarenheterna från uppföljningssamtalen skall diskuteras i läkargruppen och
på APT- möten.
Kvalitetsarbetet på vårdavdelningarna
Vid föregående granskning uppgavs att det bedrevs ett kvalitetsarbete på avdelningen i
SKL:s regi. Detta kvalitetsarbete har upphört. De kvalitetsarbete som för närvarande är i fo
kus är ett utbildningsprogram för vårdpersonal som syftar till att ge verktyg för att hantera
svåra situationer och därigenom minska avvändandet av tvångsåtgärder.
Bedömning


Tillvaratagandet av statistik avseende tvångsåtgärder som avvikelserapporteras sker
inte på något systematiskt sätt pga. det begränsade underlaget av tvångsåtgärder.
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Syftet med att rapportera avvikelser är att få fram ett underlag där förbättringsområ
den kan framträda och därigenom förbättra kvalitén. Om det årliga underlaget be
gränsar möjligheten till analyser rekommenderar vi att underlaget utökas att om
fatta flera år.


Erfarenheter från patienter efter tvångsåtgärder tillvaratas idag inte på ett strukture
rat sätt. Vi konstaterar dock att åtgärder planeras att vidtas för ett bättre tillvarata
gande.



Det är i huvudsak PAR- registret och Socialstyrelsens rapporter som utgör basen för
analysarbetet och vidare kvalitetsarbetet. Vi anser dock att sammanställning av avvi
kelserapporter i högre grad borde kunna komplettera detta underlag i kvalitetsar
betet.

1.6

RUTIN ATT INFORMERA OM STÖDPERSON

Enligt Lag om psykiatrisk tvångvård skall patienten informeras om rätten till stödperson.
Informationen skall vara individuellt anpassad för att säkerställa att patienten har tagit till
sig informationen. I den föregående granskningen påpekade utredarna vid patientnämn
dens kansli att inkommande anmälan om stödpersoner skedde ryckvis, samt att det var rela
tivt få tvångsvårdade patienter som dömts till tvångsvård som hade stödperson.
Efter den föregående granskningens har antalet anmälningar om stödpersoner markant
ökat och patientnämnden upplever den nuvarande situationen som tillfredsställande.
Enligt de intervjuade på psykiatrin har rutinen ändrats så till vida att det också skall finnas
dokumenterat om patienten tackar nej till stödperson och att denna dokumentation skickas
till patientnämnden. De intervjuade uppger att personalen ger informationen både skriftligt
och muntligt vid flertal tillfällen till patienten.
Bedömning


1.7

Vi anser det tillfredsställande att rutinen för att informera om rätten till stödperson
förbättrats.
ÖVERENSKOMMELSEN MED KOMMUNERNA

Enligt områdeschefen finns ingen speciell överenskommelse med kommunerna som avser
enbart tvångsvård. Däremot finns en överenskommelse om personer med psykiskt funkt
ionshinder som sträcker sig t.o.m. 2016. Kopplat till överenskommelsen finns en handlings
plan med olika insatser. Den insats som hör ihop med tvångsvård handlar om hur tvångs
vård skall dokumenteras i Meddix1, samt att utreda särskilt boende.

1

Meddix är IT- stöd för att kommunicera och dokumentera samordnad vårdplanering mellan region och länets kommuner.
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Det har skett en uppföljning av överenskommelsen, enligt områdeschefen. Handlingsplanen
följs upp årligen, se bilaga 1. Uppföljningen sker inom SVOM2 och Fredagsgruppen3.
Överenskommelsen har nyligen reviderats i samband med att staten ändrat förutsättning
arna för statliga medel. De krav som nu gäller är att det skall tas fram en gemensam hand
lingsplan för 2017 och 2018, och att det skall ske en redovisning av hur tilldelade medel an
vänts. I den nya överenskommelsen för 2017 och 2018 ingår även primärvården.
1.8

UTIFRÅN JO:S INSPEKTION

I mars föregående år genomfördes det av Riksdagens ombudsmän, JO, en Opcat- inspektion
av den psykiatriska tvångsvården. Inspektionen var en del i JO:s verksamhet för att före
bygga tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av
frihetsberövade personer. Inspektionen ledde fram till några uttalande från JO som följts
upp i denna granskning:
Säkerställa dokumentation av tvångsvårdsåtgärder
Vid inspektionen uppmärksammades att permissioner och beslut om tvångsinjicering i vissa
fall inte fanns dokumenterade i beslutsjournalen.
Chefsöverläkaren svarar att det innan införandet av Cosmic fördes en beslutjournal manu
ellt. I Cosmic finns en särskild modul för tvångsvård med en tvingande funktion vilket inne
bär att varje åtgärd skall kunna följas upp. Enligt chefsöverläkaren innebär det ovan
nämnda att det numera finns en funktion som säkerställer dokumentation av tvångsåtgär
der.
Säkerställa att tvångsvården föregås av beslut
Vid inspektionen uppmärksammades att en patient varit bälteslagd och blivit tvångsinjice
rad utan att det beslutats av läkare. På frågan vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa
att tvångsvård föregås av beslut svarade chefsöverläkaren att införandet av Cosmic och mo
dulen om tvångsvård innebär ett säkerställande av att läkarbeslut fattas innan tvångs
vårdsåtgärder vidtas.
Förtydligande av rutin för bältesläggning
Enligt JO:s uppfattning var klinikens rutinbeskrivning för bältesläggning otydlig och att den
kan tolkas som att en bältesläggning är möjlig av disciplinära skäl. Vi noterar att verksam
heten har tagit fram en ny rutin för bältesläggnings utifrån JO:s påpekande (3).
Ändrade visitationsregler för avdelning
Enligt JO fanns rutin att alla patienter som skulle skrivas in på avdelning 3b skulle visiteras.
En sådan rutin innebär, enligt JO, att kliniken i praktiken tillämpade allmän inpasserings
kontroll avseende alla patienter som skall skrivas in på avdelningen och att det saknade

2

Politiskt samverkansorgan mellan regionen och länets kommuner avseende vård och omsorg.

3

Tjänstemannaberedningsorgan till SVOM.
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lagstödet för ett sådant förfarande på en avdelning i säkerhetsklass 3. Vi noterar att rutinen
för visitation har reviderats utifrån JO:s påpekande (4).
Möjlighet för tvångsvårdade att vistas utomhus
Enligt JO bör utgångspunkten för psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård vara att
patienter ges möjlighet att vistas utomhus minst en timme per dag.
Enligt områdeschefen pågår ett arbete för att undersöka om det går att tillskapa en utom
husyta för tvångsvårdade. Enligt områdeschefen har idag avdelning 1B och avdelning 3B till
gång till utomhusplats (används mest på helgerna). Denna utomhusplats ska enligt plan
byggas om så att även avdelning 4B kan få tillgång till den. Frågan hänger dock ihop med
ombyggnation för slutenvård av barn och unga och därför går det inte att lösa frågan enskilt,
enligt områdeschefen. Enligt områdeschefen har dock fattat beslut om att flytta avdelning
4a till 3As lokaler för att de ska få tillgång till egen utomhusplats.
Bedömning



Vi anser att det vidtagits åtgärder utifrån JO:s inspektion. Dock kvarstår att slutföra
åtgärden att tillskapa utomhusutrymme för tvångsvårdade. Vi förutsätter att åtgär
den får stor prioritet från alla berörda enheter.

7. ANSVARIGA FÖR GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE
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3. —. Område Psykiatri- kliniska riktlinjer för omvårdnad vid bältesläggning. v0.102
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4. —. Område Psykiatri - regler för visitering 2016-03-01.
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-08-31
Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/1172/2016
Svar på remiss Riskgruppsvaccinationer som särskilda
vaccinationsprogram
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har av Socialdepartementet getts möjlighet att lämna synpunkter
på Folkhälsomyndighetens förslag om riskgruppsvaccinationer som särskilda
vaccinationsprogram.
Region Jämtland Härjedalen ser positivt på förslaget att vaccinationer mot influensa,
pneumokocker, tuberkulos och hepatit B inkluderas i ett särskilt vaccinationsprogram till
definierade riskgrupper. I beslutsunderlaget lyfts flera fördelar fram. En viktig aspekt är att
förslaget främjar en jämlik vård över hela landet eftersom erbjudandet om vaccination idag
varierar både avseende vilket vaccin som erbjuds och eventuell kostnad för individen. Ett
sådant program skulle sannolikt leda till en högre vaccinationstäckning och förbättra
möjligheter till uppföljning av vaccinationens effekter.
Ett förslag till svar har upprättats i samverkan mellan Barnhälsovårdsöverläkaren,
Smittskyddsläkaren och verksamhetschef Område Patientsäkerhet. Remissvaret ska vara
Socialdepartementet tillhanda senast 14 oktober.

Regiondirektörens förslag
Svar på remiss skickas till Socialdepartementet enligt upprättat förslag.

Utdrag till
Socialdepartementet
Chef Område Patientsäkerhet
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Maria Omberg
Område Patientsäkerhet
Tfn: 063-15 43 03
E-post: maria.omberg@regionjh.se

2016-08-31

Dnr RS/1172/2016

Socialdepartementet
s.registrator@regeringskansliet.se samt
s.fs.@regeringskansliet.se

Svar på remiss: Riskgruppsvaccinationer som särskilda
vaccinationsprogram, dnr S2013/00240/FS
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss.
Region Jämtland Härjedalen ser positivt på förslaget att vaccinationer mot influensa,
pneumokocker, tuberkulos och hepatit B inkluderas i ett särskilt vaccinationsprogram
till definierade riskgrupper. I beslutsunderlaget lyfts flera fördelar fram. En viktig
aspekt är att förslaget främjar en jämlik vård över hela landet eftersom erbjudandet
om vaccination idag varierar både avseende vilket vaccin som erbjuds och eventuell
kostnad för individen. Ett sådant program skulle sannolikt leda till en högre
vaccinationstäckning och förbättra möjligheter till uppföljning av vaccinationens
effekter.
Region Jämtland Härjedalen vill ur ett nationellt jämlikhetsperspektiv betona vikten
av att skyndsamt besluta att hepatit B vaccination inkluderas i det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn. Ytterligare tidsspillan innan beslut kan tas i detta
väl utredda förslag leder till att de regionala ojämlikheterna i allmänna
vaccinationsprogram ökar till men för individer i dessa regioner/landsting och i strid
med portalparagrafen (§2) i hälso- och sjukvårdslagen.
Region Jämtland Härjedalen stöder förslaget att tuberkulosvaccination införs som ett
nationellt särskilt vaccinationsprogram omfattande barn under 18 år med
familjeursprung i länder med ökad förekomst av tuberkulos. Som beslutsunderlaget
tydliggör skiljer tuberkulintestning och BCG-vaccination tekniskt från annan
provtagning och vaccination. Arbetsmomenten kräver särskilt kunnande och
regelbundet utförande för att hålla god kvalitet. Förutsättningarna för detta varierar i
landet. Region Jämtland Härjedalen ser att det har stor betydelse att organisation av
testning och vaccination sker utifrån regionala och lokala förhållanden.
REGIONSTYRELSEN

Ann-Marie Johansson
Regionstyrelsens ordförande

Björn Eriksson
Regiondirektör
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Remiss

REG ERI NGSKANSLI ET

2016-06-10

S2013/00240/FS

Socialdepartementet
REGION
JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Enheten för folkhälsa och sjukvård

2016 -06- 14
Dnr.......... ./......... ./20...•...•.

Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram

Remissinstanser:
1. Riksdagens ombudsmän (JO)
2. Riksrevisionen
3. Arbetsmiljöverket
4. Barnombudsmannen (BO)
5. Diskrimineringsombudsmannen (DO)
6. Ekonomistyrningsverket (ESV)
7. Folkhälsomyndigheten
8. Socialstyrelsen
9. Läkemedelsverket
10. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SB U)
11. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
12. Statens medicinsk-etiska råd (Smer)
13. Alingsås kommun
14. Arvidsjaurs kommun
15. Avesta kommun
16. Dorotea kommun
17. Eskilstuna kommun
18. Finspångs kommun
19. Gotlands kommun
20. Göteborgs kommun
21. Huddinge kommun
22. Leksands kommun
23. Lilla Edets kommun
24. Lindesbergs kommun
25. Luleå kommun
26. Lunds kommun
27. Malmö kommun
28. Mjölby kommun
29. Mora kommun
30. Ockelbo kommun
31. Piteå kommun

Postadress
10333 Stockholm

Telefonväxel
08-405 1000

Besöksadress

Telefax

Fredsgatan 8

08-723 11 91

E-post: s. registrator@regeringskansliel,se
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32. Skara kommun
33. Solna kommun
34. Stockholms kommun
35. Strängnäs kommun
36. Timrå kommun
37. Uppsala kommun
38. Valdemarsviks kommun
39. Varbergs kommun
40. Åre kommun
41. Öckerö kommun
42. Östersunds kommun
43. Blekinge läns landsting
44. Dalarnas läns landsting
45. Gävleborgs läns landsting
46. Hallands läns landsting
47. Jämtlands läns landsting
48. J önköpings läns lands ting
49. Kalmar läns landsting
50. Kronobergs läns landsting
51. Norrbottens läns landsting
52. Skåne läns landsting
53. Stockholms läns landsting
54. Södermanlands läns landsting
55. Uppsala läns landsting
56. Värmland s läns landsting
57. Västerbottens läns landsting
58. Västernorrlands läns landsting
59. Västmanlands läns landsting
60. Västra Götalands läns landsting
61. Örebro läns landsting
62. Östergötlands läns landsting
63. Handikappförbunden
64. Lika Unika
65. Läkemedelsindustriföreningen (LIF)
66. Pensionärernas riksorganisation (PRO)
67. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
68. Riksföreningen för familjer med hepatit-B smittade barn
69. Riksföreningen för skolsköterskor
70. Samarbetsorganet för etniska organisationer i Sverige (SI OS)
71. Smittskyddsläkarföreningen
72. Svenska Barnläkarföreningen
73. Svenska Infektionsläkarföreningen
74. Svenska Läkaresällskapet
75. Svensk förening för allmänmedicin
76. Svensk sjuksköterskeförening (SSF)
77. Sveriges Apoteksförening
78. Sveriges Farmaceuter
79. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
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80. Sveriges Läkarförbund
81. Sweden BIO
82. Unionen
83. Vårdförbundet
Synpunkter på förslagen lämnas till Socialdepartementet senast
den 14 oktober 2016. Vi ser helst att ni endast skickar dem i
elektronisk form och då både i word- och pdf-format. Remissvaren
skickas till s.registrator@regeringskansliet.se samt
s.fs@regeringskansliet.se
I remissvaren ska Socialdepartementets diarienummer
S2013/00240/FS anges.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
publikation om att svara på remisser. Denna kan beställas från
Regeringskansliet, Information Rosenbad, 103 33 Stockholm eller
hämtas från nätet: www.regeringen.se
Frågor under remisstiden besvaras av Ellen Jones, Socialdepartementet,
Enheten för folkhälsa och sjukvård, 08-405 34 10 eller
ellen.jones@regeringskansliet.se
Socialdepartementet vill få del av era synpunkter på
Folkhälsomyndighetens förslag om riskgruppsvaccinationer som
särskilda vaccinationsprogram.
Följande underlag bifogas:
• Beslutsunderlag till regeringen om hepatit B-vaccination som
särskilt vaccinationsprogram
• Beslutsunderlag till regeringen om tuberkulosvaccination som
särskilt vaccinationsprogram
• Beslutsunderlag till regeringen om pneumokockvaccination som
särskilt vaccinationsprogram
• Beslutsunderlag till regeringen om influensavaccination som
särskilt vaccinationsprogram
Dokumenten finns även publicerade på Folkhälsomyndighetens
webbplats, www.Eolkhalsomyndigheten.se
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Bakgrund

När den nya regleringen av nationella vaccinations program trädde i kraft
2013, fick Socialstyrelsen i uppdrag att pröva de vaccinationer för
riskgrupper som det sedan tidigare finns rekommendationer eller
motsvarande om. Ansvaret för vaccinationsprogrammen övergick från
Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten den 1 juli 2015 och då fördes
även regeringsuppdraget om vaccinationer för riskgrupper över.
Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram
och särskilda vaccinations program för riskgrupper. Regeringen beslutar
om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram,
baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten. Därefter meddelar
Folkhälsomyndigheten föreskrifter om programmen, t.ex. vilka grupper
som ska erbjudas vaccin, antalet doser och med vilka intervall. Landsting
och kommuner ansvarar för genomförandet och ska erbjuda
befolkningen de vaccinationer som ingår i programmen kostnadsfritt.
En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett
nationellt vaccinationsprogram är enligt smittskyddslagen (2004: 168) att
det finns ett vaccin mot sjukdomen som går att ge utan föregående
diagnos, och som ger mer än kortvarig immunitet mot sjukdomen i hela
eller delar av befolkningen. Vidare så ska en smittsam sjukdom omfattas
av ett nationellt vaccinations program om vaccination mot sjukdomen
kan förväntas
1. effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i
befolkningen,
2. vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt, och
3. vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.
Regeringen har också beslutat om föreskrifter för den analys som
Folkhälsomyndigheten ska genomföra inför förslag till ändringar av
nationella vaccinationsprogram. Enligt smittskyddsförordningen
(2004:255) ska myndigheten analys omfatta följande 13 faktorer.
1. sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för
enskilda individer
2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på
sjukdomens epidemiologi
3. antalet doser som krävs för att uppnå önskad effekt
4. vilka målgrupper som ska erbjudas vaccination
5. vaccinets säkerhet
6. vaccinationens påverkan på verksamheten i landsting och
kommuner, och hos privata vårdgivare
7. om vaccinet går att kombinera med övriga vacciner i de nationella
vaccmatlonsprogrammen
8. allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan
på attityder till vaccinationer generellt
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9. vilka andra förebyggande åtgärder som kan vidtas eller
behandlingar som kan ges som alternativ till vaccination i ett
nationellt vaccinations program
10. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess kostnader
och intäkter för staten, kommunerna och landstingen
11. möjligheterna att följa upp vaccinationens effekter enligt punkt
1-10 och statens beräknade kostnader för sådan uppföljning
12. behovet av information till allmänheten och vård givare och
kostnaden för dessa insatser
13. medicinetiska och humanitära överväganden.

Med vänlig hälsning

~~
. z:
~ .~--Torkel N ytllil'fJ.
Departementsråd
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Folkhälsamyndigheten

Hepatit B-vaccination som
särskilt vaccinationsprogram
Beslutsunderlag till regeringen
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Förord
Den l januari 2013 trädde ny lagstiftning i kraft som bland annat innebär att det är
regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella
vaccinationsprogram. Sådana program delas upp i allmänna, som erbjuds hela
befolkningen, och särskilda, som erbjuds individer i definierade riskgrupper.
I samband med den nya lagstiftningen fick Socialstyrelsen i uppdrag att pröva om
de vaccinationer som omfattas av rekommendationer eller motsvarande bör ingå i
ett särskilt vaccinationsprogram (S2013f240fFS, delredovisning e). En del i
uppdraget var att utreda vaccination mot hepatit B fdr riskgrupper. Då ansvaret fdr
vaccinationsprogrammen övergick från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten
den l juli 2015 fdrdes även regeringsuppdraget om riskgruppsvaccinationer över.
Det här beslutsunderlaget är slutredovisningen av uppdraget och är ett stöd fdr
regeringens beslut om hepatit B-vaccination som särskilt vaccinationsprogram.
Projektgruppen på Folkhälsomyndigheten har bestått av projektledare Ellinor
Cronqvist, samt Hanna Lobosco, Salumeh Bastami, och Adam Roth. Samtliga
medverkande i Folkhälsomyndighetens bedömning framgår av bilaga l. I den
slutliga utformningen har enhetschef Ann Lindstrand och avdelningschef Anders
Tegnell deltagit.

Folkhälsomyndigheten
Johan Carlson
Generaldirektör
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Förkortningar
ECDC

Europeiska smittskyddsmyndigheten (European Centre for Disease
Prevention and Control).

EU

Europeiska unionen.

QALY

Kvalitetsjusterade levnadsår (Quality-Adjusted Life Years), ett mått
som kombinerar två dimensioner av hälsa: livslängd och livskvalitet.

WHO

Världshälsoorganisationen (World Health Organization).
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Ordlista
Allmänna vaccinationsprogram

Program med vaccinationer som
erbjuds hela befolkningen vid vissa
åldrar och som nu bara omfattar barn.

Hexavalent vaccin

Innehåller vacciner mot sex
sjukdomar.

Kombinationsvaccin

Innehåller flera vacciner mot olika
sjukdomar.

Monovalent vaccin

Innehåller ett vaccin mot en sjukdom.

Kvalitetsjusterade levnadsår

Ett effektmätt som används får att
värdera nyttan aven medicinsk insats.
Måttet tar hänsyn till både livskvalitet
och livslängd och gör det möjligt att
jämföra insatser på olika medicinska
områden.

Riskgrupp

Grupp av individer som har ökad risk
att smittas aven viss sjukdom, eller
som har ökad risk att drabbas aven
allvarlig eller livshotande sjukdom om
de smittas.

Särskilda vaccinationsprogram

Program med vaccinationer som
erbjuds personer i definierade
riskgrupper.
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Sammanvägd bedömning
Folkhälsomyndigheten bedömer att personer som injicerar droger och män som har
sex med män bör omfattas av ett nationellt särskilt vaccinationsprogram mot
hepatit B. Detta förutsatt att ett nationellt allmänt vaccinationsprogram till barn
införs, vilket Socialstyrelsen tidigare förordat. Bedömningen har gjorts utifrån de
tre kriterier och 13 faktorer som beskrivs i smittskyddslagstiftningen och dess
förarbeten. För att en vaccination ska omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram ska vaccinationen
effektivt förhindra smittspridning eller minska sjukdomsbördan i
befolkningen eller vissa grupper av befolkningen
vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv
vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.
Folkhälsomyndigheten bedömer att hepatit B-vaccination har effekt på
smittspridningen och sjukdomsbördan av hepatit B. Det fmns starkt vetenskapligt
stöd för att vissa grupper i befolkningen har en ökad risk att smittas av hepatit B
virus eller ökad risk att drabbas av allvarlig eller livshotande sjukdom till följd av
infektionen. Viruset orsakar inflammation i levern som kan bli kronisk och leda till
komplikationer som skrumplever, leversvikt och levercancer. Vaccination är ett
effektivt sätt att minska sjukdomsbördan och förhindra smittspridning.
Om hepatit B införs som ett nationellt allmänt vaccinationsprogram till barn
bedömer Folkhälsomyndigheten att de hälsoekonomiska effekterna motiverar ett
särskilt vaccinationsprogram också för personer som injicerar droger och för män
som har sex med män. Den hälsoekonomiska analysen visar att hepatit B
vaccination minskar kostnader och har bättre effekt mätt i kvalitetsjusterade
levnadsår (QALY) jämfört med att inte vaccinera, för personer som injicerar
droger. För män som har sex med män är kostnaden cirka 200 000 kronor per
vunnet QALY. Om ett allmänt vaccinationsprogram till barn inte införs ökar
kostnaden till cirka 450 000 kronor per vunnet QALY för män som har sex med
män, men är fortsatt kostnadsbesparande för personer som injicerar droger.
Resultaten för personer som injicerar droger är robusta, men resultaten för män
som har sex med män är känsliga för förändringar i antaganden om smittrisk och
vaccinets skyddseffekt.
Kostnaden för män som har sex med män blir lägre om ett allmänt
vaccinationsprogram för barn också införs eftersom vaccinationen av riskgrupper
successivt kan fasas ut efter cirka 15 år då alla i gruppen redan har vaccinerats som
barn. Kostnaden minskar alltså efter 15 år, men vinsterna i form av minskad
sjukdomsbörda består längre på grund av sjukdomens långsamma utveckling.
En beräkning har gjorts av budgetpåverkan under det första året efter ett införande
av ett särskilt vaccinationsprogram. Antas det upphandlade vaccinpriset blir 50
procent lägre än listpriset skulle programmet innebära en ökad kostnad för
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vaccination under det första året på ungefär 55 000 kronor för personer som
injicerar droger och 410 000 kronor för män som har sex med män. Men det skulle
samtidigt irmebära minskade behandlingskostnader på ungefär 360 000 och 85 000
kronor för personer som injicerar droger respektive män som har sex med män.
Under det första året efter införande av ett särskilt vaccinationsprogram blir således
kostnaderna för vaccination av män som har sex med män större än besparingarna.
För personer som injicerar droger kommer besparingarna redan under det första
året eftersom de löper större risk att smittas med hepatit B.
Folkhälsomyndigheten bedömer att ett införande av hepatit B-vaccination som ett
särskilt vaccinationsprogram är hållbart ur ett medicinetiskt och humanitärt
perspektiv. Vaccinet förbättrar hälsan för de personer som annars riskerar att
smittas av hepatit B. Vaccinet är väl beprövat, effektivt, ger en skyddseffekt under
minst 20 år och risken för biverkningar är liten. Nyttan av vaccinet överväger
tydligt riskerna. Ett införande i ett särskilt vaccinationsprogram skulle innebära en
mer jämlik hälsovårdsinsats över landet och ge bättre möjligheter att följa upp
effekterna av vaccinationen hos personer som injicerar droger och män som har sex
med män. Socialstyrelsens råd för etiska frågor har konsulterats och tagit del av
detta underlag inklusive bilagor. Rådet har inget att tillägga till bedömningen om
ett särskilt vaccinationsprogram mot hepatit B.
Införs inte ett allmänt vaccinationsprogram för barn bör heller inget särskilt
vaccinationsprogram införas för riskgrupper, och de nuvarande
rekOlmnendationerna om riskgruppsvaccination bör fortsätta gälla. Orsaken är att
hälsoeffekterna av ett särskilt vaccinationsprogram för män som har sex med män
inte ensamt motiverar kostnaderna utan ett samtidigt vaccinationsprogram till barn.
Ett program för enbart personer som injicerar droger är visserligen
kostnadsbesparande även utan ett allmänt program för barn, men vinsterna av ett
särskilt vaccinationsprogram för en så relativt liten grupp skulle inte stå i rimlig
proportion till de åtgärder som krävs för ett nationellt särskilt vaccinationsprogram.
Riskgrupper som varit aktuella för Folkhälsomyndighetens bedömning om ett
särskilt vaccinationsprogram är de grupper som inte redan omfattas av
smittskyddslagen (2 kap. 4 § samt 7 kap. l och 2 §§ 2004: 168) eller
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta,
toxinpåverkan, överkänslighet (17 § AFS 2005: l). De riskgrupper som enligt
Folkhälsomyndighetens bedömning inte bör omfattas av ett särskilt
vaccinationsprogram framgår av bilaga 2.
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Summary
Vaccination against hepatitis B in the Swedish National
Immunization Program - report to the Ministry of Health
and Social Affairs
The Public Health Agency of Sweden (PHAS) proposes that hepatitis B
vaccination to people who inject drugs and men who have sex with men should be
inc1uded in the Swedish National Immunization Program (NIP), provided that
general hepatitis B-vaccination of children is also inc1uded in the NIP, which has
previously been advocated by the Swedish National Board of Health and Welfare.
The assessment of PHAS is based on three criteria and 13 factors described in the
Swedish legislation for controi of communicable diseases (Communicable Diseases
ACT). For a vaccine to be inc1uded into the NIP, the vaccination should i)
efficiently prevent spread or reduce the disease burden of communicable disease in
the population or specified groups, ii) be economically cost-effective and iii) be
sustainable from an ethical and humanitarian point ofview.
The PHAS considers hepatitis B-vaccination to be an effective measure to reduce
disease burden and prevent the spread of infection. There is strong scientific
evidence showing that specific risk groups of the population have an increased risk
of infection or increased risk of serious or life-threatening illness due to infection
ofhepatitis B-virus. The virus causes inflammation of the liver that can become
chronie and develop disease, such as cirrhosis, liver failure and liver cancer.
The PHAS considers that the introduction ofhepatitis B-vaccination to specific risk
groups into the NIP is justified from a health economic perspective if general
hepatitis B-vaccination to children is introduced as weil. The health economic
analysis shows that hepatitis B-vaccination to people who inject drugs is cost
saving and has a better effect (measured by quality-adjusted life year, QALY)
compared to a situation without vaccination. Furtherrnore, the results ofthe
analysis suggest a cost of about SEK 200 000 per gained quality-adjusted life year
(QALY) for men who have sex with men. If general hepatitis B-vaccination to
children is not inc1uded in the NIP the cost for vaccination of men who have sex
with men will increase to about SEK 450 000 per gained QAL Y but will still be
cost saving for people who inject drugs. Sensitivity analyses show that the results
are sensitive to assumptions about risk-rates of getting infected and vaeeine
effectiveness.
The need for vaccination of risk groups will gradually dec line after about 15 years
if a general vaccination program for children is also introduced, as teenagers will
already be vaccinated. Consequently, the cost of vaccination ofrisk groups will
rapidly dec1ine after 15 years, however the benefits of vaccination in tenns of
reduced disease burden is seen over a longer period because of the slow
development of the infection.
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The budgetary impact on the flrst year has been calculated. Assuming a procured
price for the vaeeine (50 percent lower than the list price), introduction ofhepatitis
B-vaccination of risk groups into to the NIP would entail an increased cost of
approximately SEK 55000 for people who inject drugs and SEK 410 000 for men
who have sex with men. It would also entail savings of approximately SEK
360 000 for people who inject drugs and SEK 85 000 for men who have sex with
men, due to reduced treatment costs. During the flrst year after inclusion in the
program the costs for men who have sex with men will exceed the savings but the
effect ofreduced disease burden willlead to cost savings in the long term. For
people who inject drugs, hepatitis B-vaccination would be cost saving from the
flrst year due to high risk rates of infection.
The PHAS considers the introduction ofhepatitis B-vaccination to risk groups into
NIP to be sustainable from an ethical and humanitarian perspective. The vaeeine
has a positive impact on the health of the people who would otherwise be at risk of
contracting hepatitis B. The vaeeine is safe, efflcient and provides a protective
effect for at least 20 years. The risk of adverse events is small and the beneflts of
the vaccine clearly outweigh the risks. Health care would also become more
equitable across the country, since current policies may involve considerable
differences between the 21 county councils. The introduction into NIP would
contribute to more equitable health care across the cotmtry and provide better
opportunities to monitor the effects of vaccination in people who inject drugs and
men who have sex with men. The Ethical Advisory group of The National Board of
Health and Welfare was consulted and no objections to the PHAS proposal were
stated.
If general vaccination of children is not introduced into the NIP, nor should the risk
groups be introduced, and instead should prevailing recommendations about risk
group-vaccination be valid. This is due to the fact that the health effects of
introducing hepatitis B-vaccination into the NIP for men who have sex with men
do not justify the cost without the general vaccination to children. A NIP for
hepatitis B including only people who inject drugs is cost-saving regardless of the
introduction of a general vaccination to children or not, according to the health
economic analysis. However, introducing a hepatitis B-vaccination that includes
this relatively small group only, would not be in proportion to the measures
required for the introduction into the NIP.
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Bakgrund
Uppdraget
När den nya regleringen av nationella vaccinationsprogram trädde i kraft 2013 fick
Socialstyrelsen i uppdrag att pröva de vaccinationer för riskgrupper som det sedan
tidigare [mns rekommendationer eller motsvarande omll ]. En del av uppdraget är
att utreda om hepatit B-vaccination till riskgrupper bör ingå i ett nationellt särskilt
vaccinationsprogram. Ansvaret för vaccinationsprogrammen övergick från
Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten den l juli 2015 och då fördes även
regeringsuppdraget om vaccinationer för riskgrupper över.
Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram för hela
befolkningen, och särskilda vaccinationsprogram för riskgrupper. Regeringen
beslutar om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram,
baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten. Därefter meddelar
Folkhälsomyndigheten föreskrifter om programmen, t.ex. vilka grupper som ska
erbjudas vaccin, antalet doser som ska ges och med vilka intervall. Landsting och
kommuner ansvarar för genomförandet och ska erbjuda befolkningen de
vaccinationer som ingår i programmen kostnadsfritt.
Enligt smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten ansvarar landstingen för
genomförandet av särskilda vaccinationsprogram, även för barn som omfattas av
elevhälsan. Men landstingen kan sluta avtal med kommuner om vaccinering av
skolbarn som ingår i riskgrupper. Vaccinationer inom de nationella programmen
ska också registreras i det nationella vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453)
om register över nationella vaccinationsprogram.
Utöver de nationella vaccinationsprogrammen kan Folkhälsomyndigheten ge ut
rekommendationer om vaccinationer. De är inte bindande, utan landsting och
kommuner beslutar om de ska följa rekommendationerna och om avgifter för
patienterna.
För- och nackdelar med vaccinering för riskgrupper jämfört med ett allmänt
vaccinationsprogram redovisade Socialstyrelsen i ett kunskapsunderlag 2012 och
förordade då att hepatit B-vaccination skulle införas i det allmänna
vaccinationsprogrammet. Folkhälsomyndigheten har ratt ett uppdrag att ytterligare
utreda hälsoekonomin för hepatit B-vaccination för barn under början av 2016.
Därefter kan regeringen besluta om vaccinationen ska ingå i det nationella
allmänna vaccinationsprogrammet.

[I]

Regeringsuppdrag S2013/240/FS, delredovisning e.
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Förutsättningar
Smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten preciserar kriterier och faktorer som
ska ligga till grund för bedömningar om ändringar i de nationella
vaccinationsprogrammen, vilket ska ge en tydlig och öppen bedömningsprocess.
En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kurma omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram är enligt smittskyddslagen (2004:168, 2 kap. 3 d §) att det
firms ett vaccin mot sjukdomen som går att ge utan föregående diagnos, och som
ger mer än kortvarig immunitet mot sjukdomen i hela eller delar av befolkningen.
Firms det ett sådant vaccin kan Folkhälsomyndigheten bedöma om det firms
tillräckliga skäl för att föra in det i ett nationellt vaccinationsprogram göras.
Bedömningen ska enligt smittskyddsförordningen (2004:255, 7 §) beakta 13
faktorer och redovisa dem utan inbördes rangordning:
l.

sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda
individer

2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på
sjukdomens epidemiologi
3.

det antal doser som krävs för att uppnå önskad effekt

4. de målgrupper som ska erbjudas vaccination
5. vaccinets säkerhet
6. vaccinationens påverkan på verksamhet i landsting, kommuner och privata
vårdgivare
7.

vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner i de nationella
vaccinationsprogrammen

8.

allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på
attityder till vaccinationer generellt

9.

vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som kan
vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett nationellt
vaccinationsprogram

lO. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess kostnader och
intäkter i staten, kommunerna och landstingen
Il. möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter i de avseenden
som anges i 1-10 samt statens beräknade kostnader för sådan uppföljning
12. behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten och
vårdgivare och kostnaden för dessa insatser
13. medicinetiska och humanitära överväganden.
Utifrån de 13 faktorerna gör Folkhälsomyndigheten en sammantagen bedömning
med fokus på tre kriterier som ges särskild vikt i lagstiftningen. Enligt
14
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smittskyddslagen (2 kap 3e §) ska en smittsam sjukdom omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram, om vaccination mot sjukdomen kan förväntas
l. effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkoingen

2. vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt
3. vara hållbart från etiska och humanitära utgångspunkter.

Bedömningsprocessen
Bedönmingen utgår från kriterier och faktorer ismittskyddslagen (2004: 168) och
smittskyddsförordningen (2004: 255). I korthet inleddes processen med att en
expertgrupp tog fram ett kunskapsunderlag, som sedan bedömdes aven
sakkunniggrupp, vars utlåtande varit rådgivande inför Folkhälsomyndighetens
bedönming. Under arbetets gång flyttades ansvaret för de nationella
vaccinationsprogrammen från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten, som har
omarbetat den hälsoekonomiska utvärderingen och gjort den slutgiltiga
bedönmingen.
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Hepatit B
Sjukdom
Hepatit B orsakas av ett virus som ger akut eller kronisk inflammation i levern. I
världen beräknas 240 miljoner människor ha en kronisk hepatit B-infektion. Mer än
780000 människor dör varje år till låljd av komplikationer av infektionen, såsom
levercirros (skrumplever) och levercancer.
Hepatit B-virus finns i levern men också i blodet och andra kroppsvätskor hos
infekterade personer. De vanligaste smittvägarna är sexuella kontakter, blod vid
injicering av droger och från mor till barn i samband med förlossningen. Mellan
barn i lårskoleåldern kan smittan spridas t.ex. genom blödande sår, lån av
tandborstar och liknande. Även tatuering och akupunktur kan innebära en smittrisk.
Vårdrelaterad smitta förekommer främst i länder som inte använder engångsnålar
och engångsampuller för läkemedel. Smitta via blodtransfusion har i princip
upphört i utvecklade länder, men kan förekomma i utvecklingsländer om blod inte
testas.
Hepatit B är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom enligt
smittskyddslagen (2004: 168), vilket innebär vissa skyldigheter för både läkare och
individ för att minska smittrisken. Diagnosen hepatit B ställs genom att man
påvisar virus, virusantigen eller antikroppar mot smittämnet i blodet. Det tar 2-6
månader från det att man blir smittad till dess att sjukdomen bryter ut. De lårsta
symtomen är nedsatt aptit, illamående, muskel- och ledsmärtor och lätt feber. Hos
en del kommer därefter även en guWirgning av ögonvitor, hud och slemhinnor
(gulsot). Ett fåtal drabbas av så kallad akut fulminant hepatit B-infektion, vilket är
ett allvarligt och livshotande tillstånd.
Barn under fem år får sällan symtom och bara ungefär hälften av de vuxna som
smittas får symtom. Nyfödda och barn mellan ett och fyra år som smittas löper 90
procent respektive 20-50 procents risk att få en kronisk sjukdom. Hos vuxna läker
vanligen infektionen inom 4-6 veckor utan att ge några bestående besvär, men
cirka 5 procent av alla vuxna utvecklar en kronisk leverinflammation. Upprepade
blodprov visar om och när infektionen upphör eller om den går över i en kronisk
fas. En del personer lever med kronisk hepatit B utan symtom men på sikt ökar
risken för komplikationer som levercirros och levercancer.
För de som redan smittats av hepatit B finns läkemedelsbehandlingar lår att bromsa
sjukdomsförloppet och förebygga komplikationer. Behandling sätts in lårst efter en
bedötnning av leverskadans omfattning och är alltså inte aktuellt för alla med
hepatit B.
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Vaccin
Vacciner mot hepatit B-virusinfektion har funnits sedan början av 1980-talet och
över 500 miljoner människor har fått hepatit B-vaccin. Vaccination är centralt i det
fOrebyggande arbetet mot hepatit B och vaccinet har betraktats som det första
vaccinet mot cancer eftersom det kan förhindra primär levercancer.
Världshälsoorganisationen (WHO) har sedan 1992 rekommenderat länder att införa
allmän vaccination mot hepatit B, och 2013 hade 183 länder infört hepatit B-vaccin
i sina barnvaccinationsprogram. WHO och European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC) rekommenderar också vaccination till
riskgrupper, till exempel personer som injicerar droger och män som har sex med
män. I Sverige har det funnits rekommendationer om vaccination till riskgrupper
sedan mitten av 80-talet.
Det finns flera hepatit B-vacciner som är godkända fOr användning i Sverige. De
monovalenta vaccinerna skyddar bara mot hepatit B och kombinationsvaccinerna
skyddar mot flera sjukdomar, till exempel hepatit A och B eller som del av ett
hexavalent vaccin till spädbarn.

Nuvarande rekommendationer om hepatit B-vaccination
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot hepatit B för flera
riskgrupper.! Rekonunendationerna är baserade på den aktnella epidemiologin för
sjukdomen, kunskapen om hur sjukdomen sprids och vilka grupper som löper ökad
risk att exponeras för blod som kan innehålla hepatit B-virus.
För de här riskgrupperna rekommenderar Folkhälsomyndigheten hepatit B
vaccination:
• personer som injicerar droger
• män som har sex med män
• interner i fängelser
• sexualpartner till person med akut eller kronisk hepatit B
• familjemedlemmar i familj med akut eller kronisk hepatit B
• barn och vårdare som vistas i samma grupp inom barnomsorgsverksamheten
som småbarn « 6 år) vilka har hepatit B
• barn till fOräldrar från länder med mellan till hög prevalens av hepatit B.
• patienter som kotnmer att genomgå eller genomgår hemodialys
• klienter inom omsorgsverksamheten som kommer i kontakt med personer med
hepatit B

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin - före och efter exposition,
http://www.folkhalsomyndigheten.sejpublicerat-materialjpublikationer/Rekommendationer-for-profylax-mot-hepatit-B
--Profylax-med-vaccln-och-Immunoglobulin---fore-och-efter-exposition/

1
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• hälso- och sjukvårdspersonal med frekvent fOrekommande blodkontakt där det
finns risk för att hepatit B-smitta förekommer bland patienterna
• laborerande personal som analyserar blod eller andra kroppsvätskor som kan
komma från patienter med hepatit B
• tandvårdspersonal med frekvent förekommande blodkontakt, där det finns en
risk för att hepatit B-smitta fOrekommer bland patienterna
• personal inom omsorgsverksamheten vid enheter där det finns en risk för att
hepatit B-smitta förekommer
• kriminalvårdspersonal och poliser med särskilt hög risk för att komma i
kontakt med blod från personer med hepatit B-smitta
• vårdpersonal vid behandlingshem för narkotikamissbrukare
• ambulanssjukvårdare
Experterna som deltagit i denna utredning har identifierat ytterligare tre riskgrupper
- personer som lever med hiv eller med hepatit C samt personer med sexuellt
riskbeteende.
Flera av riskgrupper som utvärderats i detta uppdrag, omfattas redan idag av annan
lagstiftning' när det gäller vaccination mot hepatit B. Dessa grupper har inte varit
aktuella för Folkhälsomyndighetens bedömning om vaccinationsprogrammet men
kan bli aktuella vid en revidering av Folkhälsomyndighetens rekommendation
(bilaga 2).

Smittskyddslagen 2 kap. 4 § samt 7 kap. 1 och 2 §§ (SFS 2004:168). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinp~verkan, överkänslighet (17 § AF$ 2005:1).
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Folkhälsomyndighetens bedömning av de
13 faktorerna
I det här kapitlet redogörs for Folkhälsomyndighetens bedömning av de 13 faktorer
som enligt smittskyddsfdrordningen (2004:255, 7 §) ska beaktas vid ändringar i
nationella vaccinationsprogram. Under varje rubrik finns en sammanfattning av
kunskapsunderlaget och analyserna, samt Folkhälsomyndighetens slutsats med
fokus på de riskgrupper som foreslås omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram.

1. Sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvärden och
för enskilda individer
Infektion med hepatit B-virus är ett globalt hälsoproblem och WHO beräknar att
mer än 240 miljoner människor har en kronisk leverinfektion och att över 780 000
personer dör varje år i komplikationer till kronisk hepatit B, såsom levercirros och
levercancer. Sjukdomen är vanligast i Afrika söder om Sahara och i östra Asien (5
10 procent). I Västeuropa, Nordamerika och delar av Sydamerika är forekomsten
under 2 procent. Sverige har en forekomst lägre än 0,5 procent, men for vissa
grupper är den högre jämfort med övriga befolkningen.
De flesta som rapporterats ha hepatit B i Sverige sedan 1986, har haft en kronisk
infektion. Eftersom hepatit B-infektion ofta saknar symtom i början, som hos de
flesta smittade barn, finns det ett mörkertal av hepatit B i befolkningen och en
underrapportering av antalet faktiska fall. De odiagnostiserade fallen har betydelse
for epidemiologin eftersom de kan smitta andra och delta i en smittspridning som
inte upptäcks forrän individer som har symtom diagnostiseras.
Antalet fall av hepatit B har ökat gradvis under den senaste tioårsperioden. Den
största andelen är kroniska fall som har smittats i utlandet. Migration till Sverige
från högendemiska länder påverkar antalet smittade eftersom många av dessa fall
upptäcks bland migranter som smittats fore ankomsten till Sverige. I den här
gruppen är den dominerande smittvägen från mödrar med hepatit B till det nyfodda
barnet, som regel i samband med fdrlossningen. Under 2010-2014 har antalet
personer som rapporterats med kronisk hepatit B varierat mellan I 300 och l 800
personer per år.
Av de cirka 100 personer som årligen rapporterats med akut hepatit B i Sverige den
senaste femårsperioden har knappt hälften smittats i Sverige. Under 2010-2014 har
de flesta smittats via sexuell kontakt, näst vanligast är via injicering av droger.
Flera studier visar också att män som har sex med män har en högre risk att
drabbas av hepatit B och att de har större andel med hepatit B än befolkningen i
övrigt.
Kronisk infektion med hepatit B kan på sikt ge komplikationer som levercirros,
leversvikt och levercancer. Det är därfor viktigt att fdlja patienten med regelbundna
kliniska kontroller for att i god tid kunna upptäcka symtom. Uppfdljningen är
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livslång och sjukdomen kan kräva sjukskrivning i olika grad. Leversvikt vid akut
fulminant hepatit B eller till följd av levercirros är ett allvarligt och livshotande
tillstånd som kräver sjukhusinläggning och kan leda tilllevertransplantation.
Risken för komplikationer ökar ytterligare om man samtidigt har andra typer av
hepatitvirus, njursjukdom eller ett fOrsvagat immunförsvar till exempel på grund av
hivinfektion. Under perioden 1990- 2006 fick totalt 66 personer med hepatit B
levercirros och 25 personer med akut fulminant hepatit B en levertransplantation.
Cirka 15 fall av levercancer relaterat till kronisk hepatit B rapporteras varje år.
Hepatit B-infektion har också ett samband med nedsatt livskvalitet och upplevelse
av stigma.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att sjukdomsbördan av hepatit B är stor för de
drabbade, hälso- och sjukvården och samhället. Risken att smittas är högre för
vissa grupper av befolkningen, som till exempel personer som injicerar droger och
män som har sex med män.

2. Vaccinationens förväntade päverkan pä sjukdomsbördan
och pä sjukdomens epidemiologi
Hur vaccinationen påverkar sjukdomsbördan beror på vaccinets skyddseffekt och
på vaccinationstäckningen i riskgrupperna och den övriga befolkningen. Hepatit B
vaccination ger en mycket hög skyddseffekt mot både sjukdomen och
smittspridning. Flera studier från låg- och medelendemiska länder visar till
exempel en kraftig minskning av antalet fall som insjuknar i hepatit B efter ett
infOrande av hepatit B-vaccination i barnvaccinationsprogrammet.
En person som vid blodprovstagning 1-2 månader efter grundvaccination har
uppnått en viss antikroppsnivå anses vara skyddad mot akut och kronisk hepatit B.
Mer än 95 procent av barn och unga vuxna uppnår skyddande antikroppsnivåer
efter vaccination men andelen sjunker efter 40 års ålder till under 90 procent. Vid
60 års ålder uppnår runt 65- 75 procent skyddande antikroppsnivåer efter
vaccinationen. Skyddseffekten kvarstår minst 20 år även om antikropparna kan ha
sjunkit vid senare provtagningar. Vissa grupper har en nedsatt förmåga att utveckla
skyddande antikroppar efter vaccination, till exempel personer med kronisk
njursvikt. Det finns även studier som tyder på att personer som injicerar droger får
ett sämre antikroppssvar efter vaccination men att variationen mellan olika
individer är stor.
Det finns inga säkra uppgifter om vaccinationstäckningen bland personer som
injicerar droger. De studier som finns antyder att den är låg vilket också stänuner
med erfarenheterna från kliniska experter. Vaccinationstäckningen bland män som
har sex med män uppskattas till cirka 50 procent.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccinationen har en positiv påverkan på
sjukdomsbördan och på sjukdomens epidemiologi på grund av vaccinets höga och
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långvariga skyddseffekt. Vaccinationens fdrväntade effekt är tillräcklig fdr att
motivera vaccination till personer som injicerar droger och till män som har sex
med män.

3. Det antal doser som krävs för att uppnä önskad effekt
Vaccination med tre doser ger den mest varaktiga skyddseffekten och
vaccinationsschemat bedöms vara praktiskt genomfdrbart. Behovet av
påfyllnadsdos är inte fastställt. Det är viktigt att fdlja schemat fdr att uppnå full
skyddseffekt och schemat kan ibland behöva anpassas. Till exempel har det visat
sig att ett vaccinationsschema med kortare tidsintervall kan fungera bättre fdr
personer som injicerar droger.

Slutsats
Folkhälsomyndighetens bedömer att vaccinationen bör ges med tre doser enligt
standardschema, men det finns tillfållen då fler doser är motiverat vilket bör
tydliggöras i myndighetens fdreskrifter och rekommendationer. Påfyllnadsdoser
kan eventuellt övervägas när det tillkommit tillräcklig kunskap om nyttan, men det
påverkar inte den aktuella bedömningen.

4. De mälgrupper som ska erbjudas vaccination
Målgrupperna fdr vaccination är i detta sammanhang grupper med individer som
har ökad risk att smittas av hepatit B-virus eller att drabbas av allvarlig eller
livshotande sjukdom till fdljd av infektionen.
I de flesta länder inom EV ingår vaccination mot hepatit B i det allmänna
bamvaccinationsprogrammet och därutöver rekommenderas vaccination till
defmierade riskgrupper. Men vilka grupper det är varierar mellan länderna.
Regeringen skriver i propositionen om en nationell strategi mot hivlaids och andra
smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60) att personer som injicerar droger och
män som har sex med män är särskilt riskutsatta. Vaccination mot hepatit B fdr
riskgrupper har rekommenderats av Socialstyrelsen (nu Folkhälsomyndigheten)
sedan 1991.
Smitta i samband med injicering av droger är efter sexuell smitta den näst
vanligaste smittvägen Idr hepatit B i Sverige. Jämfdrt med befolkningen i stort har
personer som injicerar droger en hög smittrisk. Det innebär en fdrhöjd risk fdr
fortsatt spridning inom gruppen men också risk för sekundärspridning, till exempel
till sexpartner. Flera studier visar också att sexuellt riskbeteende kan vara vanligare
hos delar av denna grupp än i den övriga befolkningen.
Antalet personer som injicerar droger i Sverige uppskattas till cirka 8 000, och de
senaste åren har antalet fall med akut hepatit B inom gruppen minskat drastiskt.
Nedgången speglar troligtvis resultatet aven ökad tillgång till kostnadsfri
vaccinering, då flera nya mottagningar med sprututbyte och erbjudande om hepatit
B-vaccination startats. Men 2014 kom ett utbrott av hepatit B bland personer som
injicerar droger i flera län. Personer som injicerar droger är också
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överrepresenterade på häkten och i fångeiser vilket delvis forklarar att hepatit B är
vanligt bland interner i Sverige.
Flera studier visar att män som har sex med män har en högre risk att drabbas av
hepatit B och att en större andel av gruppen har hepatit B än av befolkningen i
övrigt. I Sverige rapporterades 125 män med akut hepatit B ha blivit smittade via
sexuell kontakt 2009- 2013. Av dem uppgav 29 (23 procent) sex med en annan
man som smittväg, majoriteten (59 procent) hade smittats i Sverige. Enligt
Nationella folkbälsoenkäten for 2011-2014 identifierar sig 2,4 procent av männen
som svarat som homo- eller bisexuella.

Slutsats
Folkbälsomyndigheten bedömer att det finns starkt vetenskapligt stöd för att
personer som inj icerar droger och män som har sex med män har en ökad risk att
smittas av hepatit B-virus.
De riskgrupper som enligt Folkbälsomyndighetens bedömning inte bör omfattas av
ett särskilt vaccinationsprogram kommenteras i bilaga 2.

5. Vaccinets säkerhet
Hepatit B-vaccin är väl beprövat och har getts till över 500 miljoner människor.
Risken för biverkningar är liten och de som vanligen ses är lindriga, såsom smärta,
rodnad och svullnad vid injektionsstället. Allvarliga biverkningar är ytterst
sällsynta och har endast haft tidsmässiga samband med hepatit B-vacciner, något
orsakssamband har inte kunnat fastställas. Allvarliga biverkningar omfattar till
exempel autoimmuna reaktioner, psykiska reaktioner eller hormonella störningar,
vilka har uppträtt långt efter vaccinationstillfållet.

Slutsats
Folkbälsomyndigheten bedömer att det finns starkt vetenskapligt stöd för vaccinets
säkerhet och att nyttan med vaccinet överväger riskerna.

6. Vaccinationens päverkan pä verksamhet i landsting,
kommuner och hos privata värdgivare
De flesta landsting och regioner erbjuder redan kostnadsfri vaccination till
riskgrupper med varierande omfattning. Man har också olika insatser fdr personer
som injicerar droger och män som har sex med män. Ett särskilt
vaccinationsprogram skulle i första hand påverka de verksamheter som redan möter
målgrupperna, till exempel inom beroendevård och på mottagningar fdr sexuellt
överfdrbara infektioner (ST!).
Personer som injicerar droger och män som har sex med män är särskilt riskutsatta
och regeringen nämner de grupperna i propositionen om en nationell strategi mot
hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (prop. 2005/06:60). Dessa grupper är i
viss mån svåra att nå och Folkbälsomyndigheten gav 2015 ut en vägledning for att
stödja det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat till personer som
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injicerar droger. Bland annat föreslås särskilda verksamheter som är utformade och
anpassade efter målgruppens behov och efter förutsättningarna i närmiljön.
I dagsläget fmns till exempel sprututbyte i sex städer i landet. Deltagarna omfattas
av Socialstyrelsens föreskrifter om utbyte av sprutor och kanyler till personer som
missbrukar narkotika (SOSFS 2007:2). Enligt föreskrifterna ska deltagarna också
erbjudas hepatit B-vaccination. Folkhälsomyndigheten stödjer flera forebyggande
insatser mot sexuellt överförbara sjukdomar for män som har sex med män och
European Centre for Disease Prevention and Controi (ECDC) har nyligen
publicerat en vägledning inom området. Det förebyggande arbetet sker inom
kommuner och landsting samt på infonnella arenor.
Vaccinationstäckningen bland personer som inj icerar droger och män som har sex
med män bedöms idag som låg. Det skulle krävas ytterligare utvecklingsarbete och
resurser for att med riskgruppsvaccination uppnå en vaccinationstäckning som
närmar sig den nivå runt 98 procent som kan förväntas med ett allmänt
vaccinationsprogram for barn.
Vaccinationer inom ramen för nationella vaccinationsprogram ska registreras i det
nationella vaccinationsregistret och det är vårdgivaren som ansvarar for
vaccinationen som ska lämna uppgifterna till registret (lag om register över
nationella vaccinationsprogram, 2012:453). Sannolikt skulle det inledningsvis
innebära en ökad arbetsbelastning för de verksamheter som påverkas, men sedan
bli en naturlig del av verksamheternas rutiner.

Slutsats
Verksamheterna inom kommuner och landsting skulle påverkas olika mycket om
vaccinationen införs som ett särskilt program beroende på hur stor verksamheten
for dessa grupper man redan har. Men det är ett hinder for ett inforande enligt
Folkhälsomyndighetens bedömning. Hur målgrupperna bäst ska nås med
erbjudande om vaccination kräver ytterligare diskussion och planering, främst
inom kommuner, landsting och regioner.

7. Vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner
i de nationella vaccinationsprogrammen
Effekten och säkerheten är tillfredsställande vid samtidig administration av hepatit
B-vaccin med andra vacciner. Studier visar att det inte påverkar antikroppssvaret
av de andra vacciner som ingår i kombinationsvaccinerna som ges till barn.
Vaccinet används sedan flera decennier i vaccinationsprogram och som resevaccin
världen över.
Aktuella vacciner for personer som injicerar droger och män som har sex med män
kan vara vaccinationer som individen själv tar initiativ till, till exempel infor en
resa. I vissa fall kan det också handla om vacciner som ingår i
barnvaccinationsprogrammet men som personen av någon anledning inte fick som
barn eller om det behövs en påfyllnadsdos. Ytterligare exempel är vacciner mot
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influensa eller pnewnokocker som kan vara aktuellt för den som samtidigt tillhör
en målgrupp for dessa vacciner.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccinet säkert och effektivt kan administreras
samtidigt som andra vacciner.

8. Allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess
päverkan pä attityder till vaccinationer generellt
Vaccination mot hepatit B rekommenderas till definierade riskgrupper och det är
många landsting som erbjuder alla spädbarn vaccinationen inom ramen för ett
regionalt bamvaccinationsprogram. Sedan flera decennier ingår dessutom hepatit B
bland de vaccinationer som rekommenderas resenärer till vissa resmål i utlandet.
Ar 2005 genomförde Socialstyrelsen en enkätundersökning bland
småbarnsforäldrar som visade att kunskapen om hepatit B var hög. Endast fyra
procent av föräldrarna skulle avstå från att låta vaccinera sina barn mot hepatit B
om det var kostnadsfritt. Vaccinationsstatistiken från barnavårdscentralerna visar
också på hög acceptans.
En fokusgrupps- och enkätstudie bland föräldrar som Socialstyrelsen lät genomföra
2014 visar att förtroendet for det nationella vaccinationsprogrammet generellt sett
är högt. Acceptansen bland vuxna målgrupper kan antas vara lika hög, med tanke
på hur vanligt hepatit B-vaccin är som resevaccin.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att målgrupperna skulle acceptera hepatit B
vaccination och att den inte påverkar den generella attityden till vaccinationer
negativt. En forutsättning är att målgrupperna får möjlighet att fatta ett
välinformerat beslut och att de får svar på sina frågor i mötet med hälso- och
sjukvården och myndigheter.

9. Andra tillgängliga, förebyggande ätgärder eller
behandlingar som kan vidtas eller ges som alternativ till
vaccination i ett nationellt vaccinationsprogram
För att forebygga smittspridning bedriver vårdgivare inom landsting och
kommuner upplysande och rådgivande verksamhet om hepatit B. Information finns
exempelvis på skolor, på sex- och samlevnadsmottagningar, inom beroendevården
och på sprututbytesverksamheter.
De förebyggande insatserna för personer som injicerar droger och män som har sex
med män har inte bara som mål att forhindra spridning av hepatit B utan även
andra blodsmittor och sexuellt överförbara infektioner. Det kan också finnas behov
av olika sociala insatser.
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Enligt smittskyddslagen (2004:168) ska ett nyupptäckt fall av hepatit B anmälas till
smittskyddsläkaren i regionen och den behandlande läkaren ska genomföra en
smittspårning. Personer kring det nyupptäckta fallet som kan ha varit utsatta för
smitta ska erbjudas kostnadsfri testning och vid behov vaccination. Patienten
informeras också om förhållningsregler för att förhindra smittspridning.
Det finns många åtgärder som inte riktar sig direkt till riskgrupper men som ändå
kan påverka förekomsten av hepatit B i riskgrupperna, till exempel
infektionstestning av bloddonatorer, blodprodukter och organdonatorer, gravida,
samt asylsökande (SOSFS 2009:28-30, SOSFS 2004:13, SOSFS 2008:344).
För dem som redan smittats av hepatit B finns läkemedelsbehandlingar för att
förebygga komplikationer och för att minska virusnivåerna, och därmed också
smittsamheten. Odiagnostiserade fall förblir utan behandling och det är heller inte
alla diagnostiserade fall som behandlas, utan antiviraI behandling sätts in först efter
en bedönming av leverskadans omfattning.

Slutsats
Det pågår mycket förebyggande arbete för att förhindra smittspridning av hepatit B
som både direkt och indirekt påverkar smittspridningen och sjukdomsbördan hos
riskgrupperna. De förebyggande insatserna spelar också en viktig roll för att
samtidigt kunna nå riskgrupperna med ett erbjudande om vaccination. Åtgärderna
kompletterar och stärker vaccinationsprogrammet men har inte tillräcklig effekt för
att kunna vara ett alternativ till vaccination.

10. Vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess
kostnader och intäkter i staten, kommunerna och
landstingen
Några av de riskgrupper som ingått i utredningen om hepatit B-vaccination för
riskgrupper bör inte omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram och har därför
inte inkluderats i de hälsoekonomiska analyserna (bilaga 2). De riskgrupper som
har analyserats är
• personer som injicerar droger
• personer med kronisk hepatit C
• män som har sex med män
• personer som lever med hiv
• barn till föräldrar från medel- eller högendemiska länderJ •
Eftersom följdsjukdomar av hepatit B uppstår lång tid efter smittotillfållet löper
den hälsoekonomiska analysen över 50 år. Grundanalysen förutsätter ett införande

3 Den hälsoekonomiska grundanalysen inkluderar barn födda i Sverige till föräldrar från medel- eller högendemiska
länder. Resultatet påverkas enligt känstighetsanalysen Inte nämnvärt av inflödet ovaccinerade barn som invandrar till
Sverige frän medel- och högendemiska länder.
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av hepatit B-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och
jämför en situation där riskgrupper vaccineras med en situation utan vaccination.
Om ett allmänt vaccinationsprogram mot hepatit B för barn införs blir hepatit B
vaccination för personer som injicerar droger och personer med kronisk hepatit C
kostnadsbesparande och får effekt mätt i kvalitetsjusterade levnadsår (QALY).
Kostnaden per vunnet QALY för män som har sex med män är cirka 200 000
kronor och för personer som lever med hiv cirka 3,6 miljoner kronor. Barn till
föräldrar från medel- eller högendemiska länder skulle omfattas av det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn.
Införs inte ett allmänt vaccinationsprogram mot hepatit B för barn inte införs blir
kostnaderna för ett särskilt vaccinationsprogram fortfarande kostnadsbesparande
för personer som injicerar droger och för personer med kronisk hepatit C.
Kostnaden per vunnet QALY ökar till cirka 450 000 kronor för män som har sex
med män och till 5,4 miljoner kronor för personer som lever med hiv. För barn till
föräldrar från medel- eller högendemiska länder blir kostnaden per vunnet QALY
cirka 1,2 miljoner kronor jämfört med en situation utan vaccination.
Att kostnaden minskar om ett allmänt vaccinationsprogram för barn också införs
beror på att vaccination av riskgrupper successivt fasas ut efter cirka 15 år,
eftersom en del av de ungdomar som då bedöms tillhöra en riskgrupp redan har
vaccinerats som barn. Det innebär att kostnaden för vaccination av riskgrupper
snabbt minskar efter 15 år, men att vinstema i fonn av minskad sjukdomsbörda
består längre på grund av sjukdomens långsamma utveckling.
Resultaten är känsliga för förändringar i antaganden om smittrisk och vaccinets
skyddseffekt när det gäller män som har sex med män, personer som lever med hiv
och barn till föräldrar från medel- eller högendemiska länder. För personer som
injicerar droger och personer med kronisk hepatit C är resultaten robusta och
påverkas inte nänmvärt av förändringar i känslighetsanalyserna.
En beräkning har gjorts av budgetpåverkan under det första året efter ett införande
av ett särskilt vaccinationsprogram. Givet ett antagande om ett upphandlat lägre
vaccinpris än listpriset (50 procent lägre)4, skulle ett införande i ett särskilt
program innebära en ökad kostnad för vaccination under det första året om ungefår

4

•

55 000 kronor för personer som injicerar droger

•

410 000 kronor för män som har sex med män

•

675 000 kronor för personer med kronisk hepatit C

•

210 000 kronor för personer som lever med hiv

Antagandet baseras pä Stockholms läns landstings Prislista för upphandlade vacciner, 2015.
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•

4,2 miljoner kronor för barn till föräldrar från medel- eller högendemiska
länder.

Eftersom beräkningen av budgetpåverkan gäller det första året efter ett införande
av ett särskilt vaccinationsprogram påverkas den inte av om vaccinationen införs i
det allmänna vaccinationsprogrammet för barn eller inte.
Besparingar i form av minskade behandlingskostnader under det första året
beräknas uppgå till ungefår
•

360000 för personer som injicerar droger

•

85 000 för män som har sex med män

•

640 000 för personer med kronisk hepatit C

•

500 kronor för personer som lever med hiv

•

lO 000 kronor för barn till föräldrar från medel- eller högendemiska länder.

Under det fårsta året kommer således kostnaderna får programmet att vara större
än besparingarna får alla riskgrupper utom får personer som injicerar droger. För
dem kommer besparingarna redan under det första året eftersom de löper högre risk
att smittas med hepatit B, och att vårdkostnaderna får hepatit B undviks.
De positiva hälsoeffekterna av vaccinationen, i form av minskad sjukdomsbörda,
visar sig framfår allt längre fram i tiden vilket medfår att dessa besparingar inte
framgår i den här beräkningen. Kostnader och besparingar kan inte adderas för att
få en total summa eftersom vissa grupper överlappar varandra.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att de hälsoekonomiska effekterna motiverar ett
infårande av hepatit B-vaccination som ett särskilt vaccinationsprogram får
personer som injicerar droger och män som har sex med män, om ett nationellt
allmänt vaccinationsprogram får barn också infårs.
Analysen visar att vaccination av personer med kronisk hepatit C skulle vara
kostnadsbesparande. Resultaten beror i huvudsak på att gruppen till viss del
överlappar med gruppen personer som injicerar droger. Den ökade risken att
smittas av hepatit B får personer med hepatit C beror alltså till stor del på den
ökade risken bland dem som har ett aktivt injektionsberoende. Risken att smittas
beror alltså inte på hepatit C-infektionen i sig, utan är kopplad till beteendet - att
injicera droger. Folkhälsomyndigheten bedömer därfår att hela gruppen personer
med hepatit C inte bör omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram. Fler
riskgrupper som enligt Folkhälsomyndighetens bedömning inte bör omfattas av ett
särskilt vaccinationsprogram kommenteras i bilaga 2.
Om ett allmänt vaccinationsprogram får barn inte infårs bör heller inget särskilt
vaccinationsprogram får riskgrupper infåras, och rekommendationerna om
riskgruppsvaccination bör fortsätta gälla. Orsakerna till detta är att hälsoeffekterna
av ett särskilt vaccinationsprogram får män som har sex med män inte motiverar
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kostnaderna utan ett samtidigt vaccinationsprogram för barn. Ett program för
enbart personer som injicerar droger är visserligen kostnadsbesparande oavsett ett
införande av ett allmänt program till barn eller inte, men effekten av ett särskilt
vaccinationsprogram för en så liten grupp skulle inte stå i rimlig proportion till de
åtgärder som krävs för ett välfungerande särskilt vaccinationsprogram.
Vidare bedömer Folkhälsomyndigbeten att de hälsoekonomiska effekterna inte ger
stöd för ett särskilt vaccinationsprogram för personer som lever med hiv eller barn
med föräldrar från medel- eller högendemiska länder. Fler riskgrupper som enligt
Folkhälsomyndigbetens bedömning inte bör omfattas av ett särskilt
vaccinationsprogram kommenteras i bilaga 2.

11. Möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter
Uppföljning och utvärdering är centrala delar för nationella vaccinationsprogram,
liksom för allt förebyggande arbete. Huvudsyftet med uppföljningen är att
kontrollera om progranunen uppfyller målen och förväntningarna på effekt och
säkerhet.
Om vaccination mot hepatit B införs som ett nationellt särskilt
vaccinationsprogram kommer Folkhälsomyndigheten följa:
• sjukdomsförekomsten
• vaccinationstäckningen
• den mikrobiologiska epidemiologin
• attityder till vaccinationen.
Hepatit B är en amnälningspliktig sjukdom sedan 1978 och antalet rapporterade
fall av akut och kronisk infektion har följts sedan dess. Vid varje fall av akut
hepatit B har man gjort en noggrann utredning med smittspårning och mikrobiell
typning för att kunna begränsa smittspridningen.
För att kunna övervaka vaccinationstäckningen och sjukdomsepidemiologin krävs
kunskap om hur många som tillhör målgrupperna samt registrering av
vaccinationerna i vaccinationsregistret. En svårighet i uppföljningen är att
identifiera antalet individer i de olika målgrupperna, särskilt personer som injicerar
droger och män som har sex med män. Med nuvarande system kan detta göras
enbart med särskilda register och enkätstudier riktade till målgrupperna.
Hepatit B-vaccination följs redan upp och den ökade kostnaden för ett särskilt
vaccinationsprogram har beräknats till ungefär 200 000 kronor årligen. Under det
första året behövs också en insats för att informera nya användare om rapportering
till vaccinationsregistret, vilket beräknas kosta ungefär 180 000 kronor.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att ett införande av hepatit B-vaccination som
särskilt vaccinationsprogram skulle ge bättre möjligheter att följa upp givna doser,
utvärdera effekterna av vaccinet och följa vaccinationstäckningen i riskgrupperna.
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12. Behovet av informationsinsatser i förhällande till
allmänheten och värdgivare och kostnaden för dessa
insatser
Behovet av nationella infonnationsinsatser och kostnaderna för dem påverkas av
målen för vaccinationerna och för infonnationen som ska stödja dem. Införs ett
särskilt vaccinationsprogram mot hepatit B måste nuvarande infonnationsmaterial,
inklusive versioner översatta till andra språk, revideras och utvecklas för digitala
kanaler. Ansträngningar behöver också göras för att nå personer som injicerar
droger och män som har sex med män med infonnationen.
Kostnaderna för infonnationsinsatserna uppskattas till 1,3 miljoner kronor.

Slutsats
Infonnationsinsatser är en viktig del av ett vaccinationsprogram och planering och
genomförande av dessa insatser är en förutsättning för att kunna nå målgrupperna.

13. Medicinetiska och humanitära överväganden
Till skillnad från många andra åtgärder inom sjukvården är vaccinationer en
förebyggande åtgärd som erbjuds personer som ännu inte smittats med den aktuella
sjukdomen. Detta ställer extra stora krav på att vacciner är effektiva och samtidigt
har en låg risk för allvarliga biverkoingar.
Hepatit B-vaccin ger ett gott skydd mot en infektion som i sällsynta fall kan orsaka
akut leversvikt och i många fall en kronisk infektion, och som i det längre
perspektivet kan leda till allvarlig sjukdom som levercirros och levercancer.
Vaccinerna är väl beprövade, effektiva och väl accepterade. Risken för
biverkoingar är liten och de som vanligen ses är lindriga och går snabbt över.
Vaccinationen förbättrar dänned tydligt hälsan för dem som annars riskerar att
smittas av hepatit B.
Vaccinationen påverkar också hälsan för dem som inte är vaccinerade eftersom
smittspridning förhindras. Det har stöd i hälso- och sjukvårdslagen med tanke på
att målet är en god hälsa för befolkoingen.
Det etiska övervägandet står i detta sammanhang mellan att vaccinera
riskgrupperna, och att inte erbjuda vaccinationen med konsekvensen att några
kommer att insjukoa i hepatit B och eventuellt senare drabbas av levercirros och
levercancer. Nyttan av att vaccinera överväger tydligt riskerna.
Ett särskilt vaccinationsprogram skulle sannolikt likrikta landstingens
vaccinationspolicy mer än i dag vilket kan främja jämlik vård mellan landstingen.
Det kommer att krävas vissa insatser för att överbrygga de skillnader som finns i
dagsläget, exempelvis erbjuds hepatit B-vaccination till alla barn i vissa landsting
men inte i andra.
Ett särskilt vaccinationsprogram skulle också innebära att vårdgivare som
vaccinerar riskgrupperna är skyldiga att registrera vaccinationerna i
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vaccinationsregistret (lag om register över nationella vaccinationsprogram,
2012:453). Registret används för att följa upp, utvärdera och kvalitetssäkra
vaccinationsprogrammen. Folkhälsomyndigheten ansvarar för vaccinationsregistret
och uppgifterna skyddas av absolut sekretess enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). Trots den stränga sekretessen kan personer vara oroliga
för registreringen, så det är mycket viktigt att de som erbjuds vaccination får tydlig
information om vaccinationsregistret och dess syfte.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer det som etiskt hållbart att inf'öra hepatit B
vaccination som ett särskilt program för personer som injicerar droger och män
som har sex med män. Vaccinet förbättrar hälsan för dem som annars löper en klart
ökad risk att smittas av hepatit B och risken för biverkningar är liten. Ett införande
skulle också sannolikt bidra till en mer jämlik vård i landet och skulle ge bättre
möjligheter att följa upp effekterna av vaccinationen.
Socialstyrelsens råd för etiska frågor har konsulterats och tagit del av detta
underlag, inklusive bilagor. Rådet har inget att tillägga till bedömningen om ett
särskilt vaccinationsprogram mot hepatit B.
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Bilaga 2. Övriga riskgrupper
Några av de riskgrupper som ingått i utredningen om hepatit B-vaccination till
riskgrupper bör enligt Folkhälsomyndighetens bedömning inte omfattas av ett
särskilt vaccinationsprogram, oavsett om ett vaccinationsprogram för barn införs
eller inte. Men vissa av grupperna kan bli aktuella för Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om vaccination mot hepatit B.
Bedömningen har baserats på de tre kriterier som ska vara uppfyllda enligt
smittskyddslagen (2004:168). För att en vaccination ska omfattas av ett nationellt
särskilt vaccinationsprogram ska vaccinationen
•

effektivt förhindra spridning eller minska sjukdoms bördan av smittsamma
sjukdomar i befolkningen eller vissa grupper av befolkningen

•

vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv

•

vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.

Riskgrupper som ingått i utredningen och som i nuläget inte föreslås omfattas av
det särskilda vaccinationsprogrammet beskrivs nedan.

Barn till föräldrar frän medel- eller högendemiska länder
Det fmns vetenskapligt stöd för att barn till föräldrar från medel- eller
högendemiska länder har en högre risk att smittas av hepatit B. Det förekommer att
smitta sprids inom befolkningsgrupper med högre förekomst av hepatit B eller i
samband med vistelse i föräldrarnas hemländer. Men fördelarna med ett särskilt
vaccinationsprogram för dessa barn är inte tillräckligt stora för att motivera
kostnaderna. Lagstiftningens kriterier för införande i ett särskilt
vaccinationsprogram uppfylls således inte.

Personer med kronisk hepatit C
Samtidig infektion med hepatit B och C fördubblar risken for levercirros och ger
tre gånger högre risk för levercancer jämfört med en infektion med enbart hepatit
B. Hepatit C är en blodsmitta och majoriteten har smittats genom injicering av
droger. Risken att samtidigt drabbas av hepatit B ökar inte på grund av hepatit C
infektionen i sig utan smittrisken är relaterad till beteendet, i det här fallet
injicering av droger. Folkhälsomyndigheten har därmed bedömt att det är personer
som injicerar droger som bör omfattas av det särskilda vaccinationsprogrammet.

Personer som lever med hiv
Vid obehandlad hivinfektion och samtidig hepatit B-infektion ökar risken för
leverskada och levercancer. Men riskerna minskar vid hivbehandling om den
inkluderar läkemedel som hämmar hepatit B-virusets förökning. Hiv smittar via
blod och sexuella kontakter så det inte är ovanligt att personer som lever med hiv
också kan ha varit exponerade för hepatit B eller C. Riskgrupperna överlappar
varandra.
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Fördelarna med ett särskilt vaccinationsprogram för personer som lever med hiv är
inte tillräckligt stora för att motivera kostnaderna. Lagstiftningens kriterier för
införande i ett särskilt vaccinationsprogram uppfylls således inte i nuläget.

Personer med njursvikt som fär dialysvärd
Risken för smitta inom svensk dialysvård är mycket låg på grund av väl etablerade
rutiner för att förebygga risken för vårdrelaterade infektioner. Men det blir allt
vanligare att dialyspatienter dialyseras i länder med betydligt högre hepatit B
förekomst än Sverige. Samtidigt ökar inflödet av migranter från länder med
medelhög eller hög hepatit B-förekomst till svensk dialysvård. Njurpatienter har
också en ökad sjuklighet och dödlighet om de smittas med hepatit B. Men det finns
inte uppgifter om smittspridning inom svensk dialysvård och lagstiftningens
kriterier för införande i ett särskilt vaccinationsprogram uppfylls således inte.

Personer med sexuellt riskbeteende
Det finns starkt vetenskapligt stöd för att personer med ett sexuellt riskbeteende har
en högre risk att smittas med hepatit B. Men gruppen är svår att definiera och
avgränsa och kan även vara svår att nå med information och erbjudande om
vaccination. I dagsläget är ett särskilt vaccinationsprogram inte genomförbart.

Interner inom kriminalvärd
Hepatit B är vanligare hos interner är i befolkningen i övrigt vilket delvis förklaras
av att personer som injicerar droger är överrepresenterade inom denna grupp. Men
det finns ingen säker statistik om antalet interner som smittas med hepatit B under
sin vistelse i kriminalvården i Sverige. Studier från USA tyder på att risken för
smittspridning snarare minskar bland interner jämfört med personer som injicerar
droger ute i samhället. Det är alltså inte fastställt att interner i sig utgör en
riskgrupp för hepatit B. Denna grupp är därför inte aktuell för ett särskilt
vaccinationsprogram. Däremot är kriminalvården ett exempel på en verksamhet där
det ges tilWille att nå målgrupper för vaccination.

Föräldrar och syskon till adoptivbarn frän medel- eller högendemiska länder
Kunskapen om smittrisker i samband med att barnet hämtas hem från adoptivlandet
är begränsad. Adoptivbarn från medel- eller högendemiska länder får i regel lämna
prov efter ankomsten till Sverige. I de fall som hepatit B upptäcks erbjuds familjen
vaccination med stöd av smittskyddslagen. Ett särskilt vaccinationsprogram är
därför inte motiverat i nuläget.

Riskgrupper som inte ingätt i bedömningen
Dessa riskgrupper har inte varit aktuella för Folkhälsomyndighetens bedömning
om ett särskilt vaccinationsprogram eftersom de redan omfattas av
smittskyddslagenl eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter'.

5

Smittskyddslagen 2 kap. 4 § samt 7 kap. 1 och 2 §§ (SFS 2004:168).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinp.1lverkan, överkänslighet (17 §
AFS 2005:1).
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• Nyfödda barn till mödrar med hepatit B
• Sexualpartner till en person med hepatit B
• Familjemedlemmar till en person med hepatit B
• Barn och personal i barnomsorg där det finns barn med hepatit B
• Vårdtagare och personal i omsorgsverksamhet där det finns risk att hepatit B
förekommer
• Yrkesgrupper med ökad expositionsrisk
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Förord
Den l januari 2013 trädde ny lagstiftning i kraft som bland annat innebär att det är
regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella
vaccinationsprogram. Sådana program delas upp i allmänna, som erbjuds hela
befolkningen, och särskilda, som erbjuds individer i definierade riskgrupper.
I samband med den nya lagstiftningen fick Socialstyrelsen i uppdrag att pröva om
de vaccinationer som omfattas av rekommendationer eller motsvarande bör ingå i
ett särskilt vaccinationsprogram (S20 13/240IFS, delredovisning e). En del i
uppdraget var att utreda vaccination mot tuberkulos för riskgrupper. Då ansvaret
för vaccinationsprogrammen övergick från Socialstyrelsen till
Folkhälsomyndigheten den l juli 2015 fördes även regeringsuppdraget om
riskgruppsvaccinationer över.
Det här beslutsunderlaget är slutredovisningen av uppdraget, och är ett stöd för
regeringens beslut om tuberkulosvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram.
Projektgruppen på Folkhälsomyndigheten har bestått av projektledare Hanna
Lobosco, samt Salumeh Bastami, Ellinor Cronqvist och Adam Roth. Samtliga
medverkande i Folkhälsomyndighetens bedömning framgår av bilaga l. I den
slutliga utformningen har enhetschef Ann Lindstrand och avdelningschef Anders
Tegnell deltagit.

Folkhälsomyndigheten
Johan Carlson
Generaldirektör
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Förkortningar
BCG

Tuberkulosvaccin. Namnet kommer från Bacillus Calmette-Guerin,
den bakteries tam som ingår i vaccinet.

QALY

Kvalitetsjusterade levnadsår (Quality Adjusted Life Years).

SCID

Svår kombinerad immunbrist (Severe Combined
Immunodeficiency).

WHO

Världshälsoorganisationen (World Health Organization).
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Ordlista
Allmänna vaccinationsprogram

Program med vaccinationer som
erbjuds hela befolkningen vid vissa
åldrar och som nu bara omfattar barn.

Kvalitetsjusterade levnadsår

Ett effektrnått som används för att
värdera nyttan aven medicinsk insats.
Måttet tar hänsyn till både livskvalitet
och livslängd och gör det möjligt att
jämföra insatser på olika medicinska
områden.

Latent tuberkulos

Icke-aktiv, vilande fonn av tuberkulos

Lungtuberkulos

Infektion i lungorna orsakad av
tuberkelbakterien.

Riskgrupp

Grupp av individer som har ökad risk
att smittas aven viss sjukdom, eller
som har ökad risk att drabbas av
allvarlig eller livshotande sjukdom om
de smittas.

Särskilda vaccinationsprogram

Program med vaccinationer som
erbjuds personer i definierade
riskgrupper.

Tuberkulintest

Test för att få en uppfattning om
huruvida en person tidigare har
vaccinerats mot tuberkulos eller kan
vara smittad av tuberkulos.
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Sammanvägd bedömning
Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot tuberkulos bör införas som ett
nationellt särskilt vaccinationsprogram. De som bör omfattas av ett sådant program
är barn under 18 år med familjeursprung i ett land med ökad förekomst av
tuberkulos (2' 25 fallllOO 000 invånare och år). Bedömningen har gjorts utifrån de
tre kriterier och 13 faktorer som beskrivs i smittskyddslagstiftningen och dess
förarbeten. För att en vaccination ska omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram ska vaccinationen
•

effektivt förhindra smittspridning eller minska sjukdomsbördan av
smittsannna sjukdomar i befolkningen eller vissa grupper av befolkningen

•

vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv

•

vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.

Folkhälsomyndigheten bedömer att tuberkulosvaccination till barn under 18 år med
familjeursprung i ett land med ökad förekomst av tuberkulos är effektivt och
minskar sjukdomsbördan. Tuberkulos är en allvarlig sjukdom och innebär en stor
sjukdomsbörda för den drabbade och för hälso- och sjukvården, och vaccination
bedöms effektivt förhindra insjuknande hos barn i riskgruppen. Det vaccin som
finns tillgängligt (BCG) är väl beprövat och har tillräcklig skyddseffekt bland barn.
De fall som rapporteras i Sverige förekommer till övervägande del bland personer
med familjeursprung i länder med ökad förekomst av tuberkulos.
Folkhälsomyndigheten bedömer att de hälsoekonomiska effekterna motiverar ett
införande av tuberkulosvaccination som särskilt vaccinationsprogram för
riskgruppen. Hälsoekonomisk analys visar att tuberkulosvaccination till denna
grupp är både kostnadsbesparande och har bättre effekt (mätt i kvalitetsjusterade
levnadsår) än en situation utan vaccination. Resultaten i analysen är i huvudsak
stabila och påverkas inte mycket av ändrade förhållanden. Störst påverkan på
resultatet har förändringar i antaganden om skyddseffekten av vaccin,
täckningsgraden, svinn av vaccin, samt i vilken utsträckning vaccinationsbesök
samordnas med andra besök i vården.
En beräkning har gjorts av hur mycket budgeten skulle påverkas under det första
året efter ett införande av ett särskilt vaccinationsprogram. Om upphandlingen ger
20 procent lägre vaccinpris än listpriset, skulle ett införande i särskilt program
innebära en ökad kostnad för vaccination om ungefär 3,8 miljoner kronor, samt en
kostnadsbesparing på grund av minskade kostnader för behandling och
smittspårning med cirka 900 000 kronor. Under det första året efter införandet blir
alltså kostnaderna större än besparingarna som uppstår till följd av minskad
sjukdomsbörda. Den hälsoekonomiska analysen löper över fem år, och effekten av
minskad sjukdomsbörda bidrar till kostnadsbesparingar på längre sikt.
Folkhälsomyndigheten bedömer att ett införande av tuberkulosvaccination som
särskilt vaccinationsprogram är hållbart ur ett medicinetiskt och humanitärt
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perspektiv. BCG-vaccinet är väl beprövat och har använts under nästan 90 år med
en tydligt positiv balans mellan nytta och risk. Allvarliga biverkningar är mycket
ovanliga. Nuvarande strategi med riktad vaccination till vissa grupper har bidragit
till dagens situation med få fall av tuberkulos bland barn. Ett särskilt
vaccinationsprogram skulle innebära en tydligare och mer jämlik hälsovårdsinsats
över landet. Socialstyrelsens råd för etiska frågor har konsulterats och tagit del av
detta underlag, inklusive bilagor. Rådet har inget att tillägga till bedönmingen om
ett särskilt vaccinationsprogram mot tuberkulos.
De riskgrupper som enligt Folkhälsomyndighetens bedönming inte bör omfattas av
ett särskilt vaccinationsprogram framgår av bilaga 2. Några av dessa grupper kan
dock komma att ingå i Folkhälsomyndighetens rekonunendationer om preventiva
insatser mot tuberkulos.
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Summary
Vaccination against tuberculosis in the Swedish National
Immunization Program - support for agovernmental
decision
The Public HeaIth Agency of Sweden (PHAS) proposes that tuberculosis
vaccination of risk groups should be inc1uded in the Swedish National
Immunization Program (NIP). The program should inc1ude children under 18 years
of age and with a family origin in a country with an increased incidence of
tuberculosis, detined as :> 25 casesll 00,000 inhabitants and year. The assessment of
PHAS is based on three criteria and 13 factors described in the Swedish legislation
for controI of communicable diseases (the Communicable Diseases Act). For a
vaeeine to be included in the NIP, the vaccination should i) efficiently prevent
spread or reduce the disease burden of connnunicable disease in the population or
specified groups, ii) be cost effective from a societal perspective, and iii) be
sustainable from an ethical and humanitarian point of view.
The PHAS considers tuberculosis vaccination ofthe above-mentioned risk group to
be effective and to reduce the disease burden. Tuberculosis is a serious illness and
represents a considerable disease burden for the infected and for the health care
system. Vaccination is considered to effectively prevent the disease in children
with family origin in countries with increased incidence of tuberculosis. The
available vaeeine (BCG) has been used for many decades and is sufficiently
effective in children. The cases of tuberculosis in Sweden are mostly reported
among individuals with family origin in countries with increased incidence of
tuberculosis.
The PHAS considers introducing BCG vaccination of the above-mentioned risk
group into the NlP to be justitied from a health economic perspective. The health
economic analysis shows that BCG vaccination of individuals in the risk group is
cost-saving and has a better effect (measured by quality-adjusted life year, QALY)
compared to a situation without vaccination. Sensitivity analyses show that the
results of the heaIth economic analysis are sensitive to assumptions about vaeeine
effectiveness, vaccination coverage, amount of vaccine loss, and the need for
additional visits in order to administer the vaccine.
Budget impact in the tirst year has been calculated. Assuming a procured price for
the vaeeine (20 percent lower than the list price), introduction of BCG vaccination
of the risk group into to the NlP would entail an increased cost of approximately
SEK 3.8 million and savings ofapproximately SEK 900,000 due to reduced
treatment costs. During the tirst year after inc1usion in the program, the costs will
exceed the savings. The health economic analysis extends over tive years, and the
effect of reduced disease burden leads to cost savings in the long tenn.
The PHAS considers the introduction of tuberculosis vaccination of the risk group
in the NIP to be sustainable from an ethical and humanitarian perspective. The
11
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BeG vaccine has been used for almost 90 years with a clearly positive risk-benefit
balance. Serious adverse events are very rare. The prevailing risk group
vaccination strategy has contributed to the low incidence of tuberculosis among
children in Sweden today. Health care would also become more equitable across
the country because current policies might involve considerable differences
between the 21 county councils. The Ethical Advisory Group of The National
Board of Health and Welfare was consulted, and no objections to the PHAS
proposal were stated.
N.B. The title of the publicatlon is translated from Swedish, however no full version of the publlcation has been
produced In English.
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Bakgrund
Uppdraget
När den nya regleringen av nationella vaccinationsprogram trädde i kraft fick
Socialstyrelsen i uppdrag att pröva de vaccinationer för riskgrupper som det sedan
tidigare finns rekommendationer eller motsvarande om 1• En del av uppdraget är att
utreda om tuberkulosvaccination för riskgrupper bör ingå i ett nationellt särskilt
vaccinationsprogram. Ansvaret för vaccinationsprogrammen övergick från
Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten den 1 juli 2015 och då fördes även
regeringsuppdraget om vaccinationer för riskgrupper över.
Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram, för hela
befolkningen, och särskilda vaccinationsprogram för riskgrupper. Regeringen
beslutar om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram,
baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten. Därefter meddelar
Folkhälsomyndigheten föreskrifter om programmen, t.ex. vilka grupper som ska
erbjudas vaccin, antalet doser som ska ges och med vilka intervall. Landsting och
kommuner ansvarar för genomförandet och ska erbjuda befolkningen de
vaccinationer som ingår i programmen kostnadsfritt.
Enligt smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten ansvarar landstingen för
genomförandet av särskilda vaccinationsprogram, även för barn som omfattas av
elevhälsan. Men landstingen kan sluta avtal med kommuner om vaccinering av
skolbarn som ingår i riskgrupper. Vaccinationer inom de nationella programmen
ska också registreras i det nationella vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453)
om register över nationella vaccinationsprogram.
Utöver de nationella vaccinationsprogrammen kan Folkhälsomyndigheten ge ut
rekommendationer om vaccinationer. De är inte bindande, utan landsting och
kommuner beslutar om de ska följa rekommendationerna och om avgifter för
patienterna.

Förutsättningar
Smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten preciserar kriterier och faktorer som
ska ligga till grund för bedömningar om ändringar i de nationella
vaccinationsprogrammen, vilket ska ge en tydlig och öppen bedömningsprocess.
En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram är enligt smittskyddslagen (2004:168, 2 kap. 3 d §) att det
finns ett vaccin mot sjukdomen som går att ge utan föregående diagnos, och som
ger mer än kortvarig inununitet mot sjukdomen i hela eller delar av befolkningen.
Finns det ett sådant vaccin kan Folkhälsomyndigheten bedöma om det finns

l
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tillräckliga skäl för att föra in det i ett nationellt vaccinationsprogram.
Bedömningen ska enligt smittskyddsförordningen (2004:255, 7 §) beakta 13
faktorer och redovisa dem utan inbördes rangordning:
1. sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda
individer
2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på
sjukdomens epidemiologi
3. det antal doser som krävs för att uppnå önskad effekt
4. de målgrupper som ska erbjudas vaccination
5. vaccinets säkerhet
6. vaccinationens påverkan på verksamhet i landsting, kommuner och privata
vårdgivare
7. vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner i de nationella
vaccinationsprogrammen
8. allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på
attityder till vaccinationer generellt
9.

vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som kan
vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett nationellt
vaccinationsprogram

lO. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess kostnader och
intäkter i staten, kommunerna och landstingen
11. möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter i de avseenden
som anges i 1-10 samt statens beräknade kostnader för sådan uppföljning
12. behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten och
vårdgivare och kostnaden för dessa insatser
13. medicinetiska och humanitära överväganden.
Utifrån de 13 faktorerna gör Folkhälsomyndigheten en sammantagen bedömning
med fokus på tre kriterier som ges särskild vikt i lagstiftningen. Enligt
smittskyddslagen (2 kap 3e §) ska en smittsam sjukdom omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram, om vaccination mot sjukdomen kan förväntas
1. effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen
2.

vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt

3. vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.
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Bedömningsprocessen
Bedömningen utgår från kriterier och faktorer ismittskyddslagen (2004: 168) och
smittskyddsförordningen (2004: 255). I korthet inleddes processen med att en
expertgrupp tog fram ett kunskapsunderlag, som sedan bedömdes aven
sakkunniggrupp, vars utlåtande varit rådgivande inför Folkhälsomyndighetens
bedönming. Under arbetets gång flyttades ansvaret för de nationella
vaccinationsprogrammen från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten, som har
omarbetat den hälsoekonomiska utvärderingen och gjort den slutgiltiga
bedönmingen.
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Tuberkulos
Sjukdom
Tuberkulos är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i infektionssjukdomar i
världen. Sjukdomen förekommer i alla världsdelar, men epidemiologin varierar
kraftigt mellan olika geografiska områden. Enligt Världshälsoorganisationen
(WHO) insjuknade under 2013 cirka 9 miljoner människor i tuberknios. De
svenska insjuknandena och dödsfallen i tuberkulos har sjunkit stadigt i antal under
de senaste hundra åren, och sedan mitten av 1980-talet räknas Sverige till ett av de
länder som har lägst fOrekomst av tuberkulos i världen. De lägsta nivåerna
rapporterades i början av 2000-talet med 400 nya fall per år.
Förekomsten av tuberknios bland personer födda i Sverige har fortsatt att sjunka
men det totala antalet fall har ökat de senaste 15 åren på grund av importerade fall.
Det är således främst personer med ursprung i länder med ökad, hög eller särskilt
hög förekomst av tuberkulos' som insjuknar. I dag rapporteras cirka 700 fall per år
i Sverige. Ar 2014 arnnäldes totalt 684 fall, varav 135 var barn i åldern 0-19 år.
Lungtuberknios är den vanligaste formen av aktiv tuberknios, men bakterien kan
också spridas till andra organ i kroppen, till exempel lymfkörtlar, hjärnhinnor och
skelett. Två fonner av sjukdomen är särskilt allvarliga, spridd (miliar) tuberkulos
och hjärnhinneinflalrnnation (meningit). Vanliga symtom på tuberknios är feber,
nattsvettningar, avmagring och trötthet. Långvarig hosta är typiskt för
lungtuberkulos. Smittan sprids från person till person via luftburna droppar i
samband med upphostningar från den som har en smittsam lungtuberkulos. Det är
enbart lungtuberkulos som är smittsam och risken är störst vid nära och långvarig
kontakt som i en familjesituation. Barn har ökad risk att smittas, men är sällan
smittsamma själva. JämfOrt med vuxna har barn som insjuknar i tuberkulos ofta
fårre och mer ospecifika symtom. Risken för spridning till olika inre organ,
exempelvis hjärnhinneinflammation och andra dödliga former av tuberkulos, är
större hos barn.
När en person utsätts för smitta är det vanligt att bakterierna kapslas in i kroppen
efter primärinfektionen och blir vilande, så kallad latent tuberknios. Det uppskattas
att en tredjedel av världens befolkning har latent tuberkulos. En person med latent
tuberknios har inga symtom och är inte smittsam. Det är bara en liten del av de som
smittats som utvecklar sjukdom, antingen i anslutning till smittotillfållet eller
senare under livet då en latent tuberkulos reaktiverats.

"Ökad förekomst" av tuberkulos definieras som <:= 25 fall/WO 000 invånare och år, "hög förekomst" som 2:: 100
fall/WO 000 invånare och är, och "särskilt hög förekomst" som 2:: 300 fall/WO 000 invånare och år. Indelningen av
länder i dessa olika risknivåer publiceras årligen på Folkhälsomyndighetens webbplats, baserat på data frän WHO.
Folkhälsomyndigheten har även tagit fram en tabell över tuberkulosförekomsten i Sverige per ursprungsland för de 10
vanligaste ursprungsländerna för tuberkulosfall i Sverige, samt kommentarer kring de data som presenteras. Listorna
finns tillgängliga via www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/vacciner
a-o/hepatit-b/rlsklander-tuberkulos-och-hepatit-b/.
l
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I dag behandlas aktiv tuberkulos med en kombination av läkemedel i minst sex
månader. Förekomsten av multiresistenta tuberkulosbakterier komplicerar ibland
behandlingen, eftersom mindre effektiva läkemedel måste användas och
behandlingsperioden då blir mycket längre. Även om de flesta personer med latent
infektion fårblir friska hela livet, behandlas de i vissa fall får att minska risken att
infektionen senare utvecklas till aktiv tuberkulos.

Vaccin
Det enda tillgängliga tuberkulosvaccinet är BCG (Bacillus Calmette-Guerin), som
utvecklades på 1920-talet från en levande fårsvagad bakteries tam av
Mycobacterium bovis. Allmän vaccination med BCG infördes i Sverige under
1940-talet och upphörde 1975, därefter har riskgmpper fätt vaccin.
BCG-vaccinet ger ett bra skydd får små barn, särskilt mot spridd tuberkulos och
mot dödliga former av tuberkulos, och ger även ett gott skydd mot lungtuberkulos
hos osmittade skolbarn (upp till 18 år). Men för vuxna är skyddet sämre. Allvarliga
biverkningar förekommer, men är mycket sällsynta. Vaccinet ges i en dos, i
Sverige som regel till barn från sex månaders ålder får att undvika risken att
vaccinera barn med oupptäckt allvarlig immundefekt. WHO rekommenderar inte
upprepade doser med BCG-vaccin.

Nuvarande rekommendationer om vaccination mot
tuberkulos
Sedan den allmänna vaccinationen mot tuberkulos upphörde 1975 vaccineras bara
särskilda riskgmpper. De nuvarande nationella rekommendationerna', fåreslår
vaccination av personer som löper ökad risk att utsättas får smitta enligt följande
kriterier:
• barn med tidigare eller aktuell tuberkulos hos en nära anhörig eller
hushållskontakt
• barn med familjeurspmng från ett land med ökad tuberkulosfårekomst, det viII
säga::: 25 fall per 100 000 invånare och år
• barn med planerad vistelse i ett land eller område med hög
tuberkulosfårekomst, om barnet konuner i nära kontakt med
lokalbefolkningen.
Enligt rekommendationerna kan vaccination övervägas för ovaccinerade vuxna
som ska vistas i ett område med ökad risk får tuberkulossmitta, eller ska arbeta
inom ett yrke med motsvarande ökad risk. Rekommendationerna säger också att
BCG-vaccin som reseprofylax sällan är motiverat vid turistresa utom får de minsta

Rekommendationer för preventiva Insatser mot tuberkulos - hälsokontroll, smittspärnlng och vaccination. TIllgänglig
via: http://www.folkhaJsomyndigheten.se/pagefiles/20439/rekommendationer-for-preventiva-insatser-mot-tuberkulos
halsokontroll-smittsparning-vaccination-20 12-3-16. pdf
J
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barnen (under 2 år). Men man kan överväga att vaccinera om vistelsen är mer än
tre månader och man bör enligt rekommendationerna överväga att vaccinera inför
arbete i utsatta miljöer utomlands (Lex. inom sjukvård, i flyktingläger eller på
fängelser).
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Folkhälsomyndighetens bedömning av de
13 faktorerna
I det här kapitlet redogörs för Folkhälsomyndighetens bedömning av de 13 faktorer
som enligt smittskyddsförordningen (2004:255, 7 §) ska beaktas vid ändringar i
nationella vaccinationsprogram. Under varje rubrik sammanfattas
kunskapsunderlaget och analysen, samt Folkhälsomyndighetens slutsats, med fokus
på den riskgrupp som förslaget om ett särskilt vaccinationsprogram gäller.

1. Sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvärden och
för enskilda individer
Under 2014 rapporterades totalt 684 nya fall av tuberkulos i Sverige. Det är en
fortsatt ökning jämfört med 2013, då 655 fall rapporterades. Vid en tillbakablick på
de senaste tio åren så har antalet fall ökat med nästan 50 procent, från 410
rapporterade fall 2003. Andelen utlandsfödda bland de insjuknade har successivt
ökat och varierade under perioden 20 I 0-20 14 mellan 85 och 92 procent.
Ursprungsland har alltså fått en allt större betydelse för risken att smittas och
utveckla aktiv tuberkulos och det finns bra vetenskapligt stöd för att ursprung från
länder med ökad, hög eller särskilt hög förekomst av tuberkulos ger en ökad risk
för tuberkulos i Sverige.
Barn har ökad risk att insjukna om de smittas, men är sällan smittsamma själva.
Jämfört med vuxna har barn som insjuknar i tuberkulos ofta färre och mer
ospecifika symtom, men risken att infektionen sprider sig till olika inre organ och
utvecklar exempelvis hjärnhinneinflammation och andra dödliga former av
tuberkulos är större hos barn. Under 2014 rapporterades 135 fall av tuberkulos
bland barn i åldern 0-19 år. Av dessa var endast 9 födda i Sverige och de allra
flesta av dem hade minst en förälder från ett annat land. Tuberkulos bland barn i
Sverige upptäcks oftast via smittspårning kring en vuxen smittsam person, innan
barnet har utvecklat symtom. De allra flesta har föräldrar från länder där tuberkulos
är vanligare än i Sverige.
Sjukdomsbördan för individer med tuberkulos är både medicinsk och psykosocial
och innebär svårigheter för både individen, hälso- och sjukvården och samhället.
Tuberkulossjukdom innebär både inneliggande vård och ett stort antal besök i
öppenvården, provtagningar, röntgenundersökningar och läkemedelskostnader för
6-12 månaders behandling. Antibiotikaresistens, och framför allt förekomsten av
multiresistent tuberkulos, komplicerar behandlingen eftersom mindre effektiva
läkemedel måste användas och behandlingsperioden därmed blir längre.
Multiresistent tuberkulos är ett växande problem i världen, men utgör ännu en liten
andel av tuberkulosfallen i Sverige. Under 2014 rapporterades 15 fall av
multiresistent tuberkulos.
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Den psykosociala effekten av sjukdomen med försämrad livskvalitet och
stigmatisering drabbar olika grupper olika hårt. I vissa grupper är effekten stor.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att tuberkulos innebär en stor sjukdomsbörda för
samhället, hälso- och sjukvården och enskilda individer, samt att vissa definierade
grupper löper en ökad risk att smittas. Den låga förekomsten av tuberkulosfall
bland barn i riskgrupper bygger delvis på nuvarande riktade vaccinationsstrategi.
En ökande mängd resistent tuberkulos i omvärlden stärker argumenten för
vaccination ytterligare, eftersom den är betydligt svårare att behandla och därmed
kräver stora resurser.

2. Vaccinationens förväntade päverkan pä sjukdomsbördan
och pä sjukdomens epidemiologi
BCG-vaccinet har en god skyddseffekt mot allvarligare former av tuberkulos 
hj ärnhinneinflammation och spridd tuberkulosinfektion - bland barn. På senare år
har forskning visat på en god vaccineffekt också mot lungtuberkulos för barn i
skolåldern (upp till 18 år) som påvisats osmittade med så kallat tuberkulintest.
För tuberkulos i andra organ och dödlighet varierar skyddseffekten. Effekten är
oftast tydligast på barn som vaccinerats som nyfödda, men även för osmittade barn
(påvisat med tuberkulintest) som vaccinerats i skolåldern. För vuxna är det
vetenskapliga stödet för vaccineffekt svagt. Nyare studier talar även för att vaccinet
delvis skyddar mot smitta, och inte bara mot sjukdom.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att tuberkulosvaccinet har så god effekt bland barn
och skolbarn (upp till 18 år) med negativt tuberkulintest att det motiverar ett
införande av tuberkulosvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram.

3. Det antal doser som krävs för att uppnä önskad effekt
Effekten av tuberkulosvaccin avtar över tid. Forskningen om vaccineffektens
varaktighet är begränsad och resultaten varierar, men sammantaget finns goda
belägg för en skyddseffekt på upp till 10 år. Enstaka studier har kunnat påvisa
vaccinskydd över 15 år eller betydligt längre.
Det saknas vetenskapligt stöd för att vaccination med mer än en dos ger ökad
skyddseffekt. I Sverige ger man därför en dos tuberkulosvaccin, vilket också följer
rekommendationer från WHO.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att tuberkulosvaccination bör ges som en dos till
riskgrupps barn i ett särskilt vaccinationsprogram. Det saknas vetenskapligt stöd för
att revaccination med tuberkulosvaccin skulle ha effekt.
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4. De mälgrupper som ska erbjudas vaccination
Målgruppen för vaccination är i detta sammanhang personer som löper ökad risk
att smittas av tuberkulos och att drabbas av allvarliga former av sjukdomen. I
Sverige är det barn under 18 år med familjeursprung från länder med ökad
tuberkulosförekomst. Som familjeursprung räknas här att den ena eller båda
föräldrarna eller barnet självt kommer från ett sådant land. Detta innebär en ökad
risk att utsättas för smitta i uppväxtmiljön även i Sverige som har låg
tuberkulosfårekomst. Detta har också varit basen för den riskgrupps baserade
vaccinationsstrategi som tillämpats i Sverige alltsedan den allmänna
tuberkulosvaccinationen av nyfådda upphörde 1975.
Valet av vaccinationsstrategi är kopplat till förekomsten av tuberkulos i landet. De
flesta länderna i de västra delarna av Europa har liksom Sverige tidigare haft
allmän BCG-vaccination och sedan gått över till att endast vaccinera riskgrupper.
Även länder som USA och Australien har riskgruppsbaserad vaccinationsstrategi,
medan allmän BCG-vaccination är vanligast i de östra delarna av Europa, i Afrika,
Sydamerika, Mellanöstern och Asien.

Slutsats
På grund av särskilt hög risk för smitta och starkt vetenskapligt stöd får
vaccinationens effekt bedömer Folkhälsomyndigheten att tuberkulosvaccination
bör infåras som ett särskilt vaccinationsprogram för barn under 18 år med
familjeursprung i ett land med ökad tuberkulosf6rekomst. Barn i målgruppen nås
redan idag i stor utsträckning med erbjudande om tuberkulosvaccination enligt
gällande rekommendationer. Som stöd i bedömningen av vilka barn som ingår i
riskgruppen publicerar Folkhälsomyndigheten årligen på webbplatsen en lista över
tuberkulosförekomst i olika länder, samt en tabell över tuberkulosförekomsten i
Sverige för de 10 vanligaste ursprungsländerna bland tuberkulosfall i Sverige.
De riskgrupper som enligt Folkhälsomyndighetens bedönming inte bör omfattas av
ett särskilt vaccinationsprogram kommenteras i bilaga 2.

5. Vaccinets säkerhet
Tuberkulosvaccinet BCG har använts under nästan 90 år och är väl beprövat.
Komplikationer är sällsynta men lokala reaktioner vid injektionsstället är vanliga
och de flesta vaccinerade (95 procent) får en lokal reaktion som sedan läker och
bildar ett ärr. Allvarliga biverkningar efter BCG-vaccination är mycket ovanliga.
BCG-vaccin kan ge svåra biverkningar hos barn med allvarliga medfödda
immundefekter (svår kombinerad immunbrist, SCJD). De barn som vaccineras i
Sverige idag vaccineras som regel vid sex månaders ålder för att undvika risken att
ge BCG-vaccin till barn med oupptäckt SCJD.

Slutsats
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Folkhälsomyndigheten bedömer att det inte framkommit något om vaccinets
säkerhet som skulle tala emot ett införande av tuberkulosvaccination i ett särskilt
vaccinationsprogram. Vaccinet har använts länge och är väl beprövat.

6. Vaccinationens päverkan pä verksamhet i landsting,
kommuner och hos privata värdgivare
Barnen i riskgrupperna som idag rekommenderas tuberkulosvaccination utgör
närmare 30 procent aven ålderskohort, och vaccinationstäckningen i dessa grupper
är drygt 90 procent. Vem som vaccinerar dessa grupper i dag varierar mellan
landstingen. Enligt smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten är det landstingen
som ansvarar för att genomföra nationella särskilda vaccinationsprogram, även för
barn som omfattas av elevhälsan. Men landstingen kan sluta avtal med
kommunerna om att de ska vaccinera skolbarn i riskgruppen.
Utförandet av tuberkulintestning och BCG-vaccination skiljer sig tekniskt från
annan provtagning och vaccination, och kräver särskild kompetens och regelbundet
utförande för att få hög kvalitet. Det är därför viktigt att landsting och kommuner
samverkar för att tillgodose personalens kompetens och för att tuberkulintest och
BCG-vaccination ska ske på ett optimalt sätt. Lösningarna för detta kan skilja sig åt
beroende på regionala och lokala förutsättningar, och det är svårt att uttala sig
generellt om hur verksamheterna påverkas. A v praktiska skäl bör sannolikt
elevhälsan sköta identifieringen av skolbarn som ingår i riskgruppen, även om
vaccineringen är centraliserad i landstinget. Det ökar ytterligare betydelsen av att
landsting och kommuner kommer överens om samarbetarbetsformer för att nå
riskgruppen med erbjudande om vaccination.
Vaccinationer inom nationella vaccinationsprogram ska registreras i det nationella
vaccinationsregistret och det är vårdgivaren som ansvarar för vaccinationen som
ska lämna uppgifterna till registret (lag om register över nationella
vaccinationsprogram, 2012:453). Sannolikt skulle det först öka arbetsbelastningen
för de verksamheter som inte använder registret idag, men sedan bli en naturlig del
av verksamheternas rutiner.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att påverkan på verksamheten i landsting och
kommuner, och hos privata vårdgivare överlag blir måttlig eftersom barn i
riskgruppen vaccineras redan i dag. Trots att det är en relativt stor grupp är det
alltså inget som talar emot ett införande av tuberkulosvaccination i ett särskilt
vaccinationsprogram. Till att bölja med kan det bli en påtaglig men övergående
påverkan på vissa verksamheter och det konnner att krävas god organisation för att
tillgodose nödvändig kompetens. Hur detta organiseras på bästa sätt kräver
ytterligare diskussion och planering inom kommuner, landsting och regioner.
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7. Vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner
i de nationella vaccinationsprogrammen
BCG-vaccin är et! så kallat levande försvagat vaccin. Vaccinationen kan antingen
ges samtidigt med andra levande vacciner, eller med et! intervall på fyra veckor
mellan vaccinationerna. Andra så kallade avdödade eller inaktiverade vacciner kan
ges samtidigt med BCG-vaccin eller med valfritt intervall mellan doserna.
Vacciner som ges samtidigt ska ges på olika ställen av kroppen. Efter BCG
vaccination ska inget annat vaccin ges i samma arm inom tre månader på grund av
risken för lokal inflammation i lymfkörtlarna.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att tuberkulosvaccinet går att kombinera med
övriga vacciner på ett sätt som inte hindrar ett införande av tuberkulosvaccination
som ett särskilt vaccinationsprogram. Vaccinationen ges sedan många år till barn i
riskgrupper.

8. Allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess
p~verkan p~ attityder till vaccinationer generellt
Tuberkulosvaccin har använts sedan början av 1900-talet och erbjuds till
definierade riskgrupper i Sverige sedan 1975, då den allmänna
tuberkulosvaccinationen upphörde. Enligt statistik från barnhälsovården var 92
procent av riskgruppsbarnen som fliddes 20 Il vaccinerade mot tuberkulos, vilket
motsvarar 26 procent av alla barn födda det året. Det tyder på att acceptansen är
mycket hög bland de föräldrar som har barn som kan komma i fråga för
vaccination mot tuberkulos.
Ofta har man i dessa grupper kännedom om sjukdomen och dess konsekvenser och
många är oroliga för sjukdomen, vilket sannolikt är en bidragande orsak till den
goda acceptansen. Vid en fokusgrupps- och enkätstudie bland föräldrar från 2014
framkom att flirtroendet för det nationella vaccinationsprogratmnet generellt sett är
högt.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att tuberkulosvaccination i ett särskilt
vaccinationsprogram skulle mötas av god acceptans hos målgruppen och inte ha
någon negativ påverkan på attityder till vaccinationer generellt. En förutsättning är
att målgrupperna får möjlighet att fatta ett välinformerat beslut och får svar på sina
frågor i mötet med hälso- och sjukvården och myndigheterna.
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9. Andra tillgängliga, förebyggande ätgärder eller
behandlingar som kan vidtas eller ges som alternativ till
vaccination i ett nationellt vaccinationsprogram
Generellt är det avgörande att ställa diagnos på ett tidigt stadium och att snabbt
påbörja en effektiv behandling. Det är också mycket stor viktigt att både läkaren
och patienten fOljer rekommendationerna för att behandlingen ska ha effekt.
En viktig strategi fOr att tidigt upptäcka och kunna behandla tuberkulos är
systematisk testning (screening) av vissa riskgrupper, exempelvis migranter från
länder med hög förekomst av tuberkulos.

Slutsats
Folkhälsomyndigbeten bedömer at! andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller
behandlingar inte är något alternativ till tuberkulosvaccination. Viktiga
förebyggande åtgärder bör utvecklas, som screening fOr tidig upptäckt vid till
exempel hälsoundersökning av asylsökande, men det räcker inte fOr att skydda barn
i riskgruppen. I takt med att det blir fler resistenta statmnar, så stärks även skälen
fOr vaccination.

10. Vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess
kostnader och intäkter i staten, kommunerna och
landstingen
En hälsoekonomisk analys har gjorts fOr barn under 18 år med familjeursprung i
länder med ökad, hög eller särskilt hög fOrekomst av tuberkulos, och som inte
tidigare är vaccinerade eller har varit utsatta för tuberkulossmitta. Den
hälsoekonomiska analysen löper över fem år och jämför en situation med
vaccination av riskgrupper med en situation utan vaccination.
Ett införande av tuberkulosvaccination i ett särskilt program för riskgruppen är
kostnadsbesparande och har bättre effekt mätt i kvalitetsjusterade levnadsår
(QALY) än en situation utan vaccination.
Resultaten påverkas inte särskilt mycket av ändrade förutsättningar. Störst
påverkan på resultatet har förändringar i antaganden om skyddseffekten av
vaccinet, täckningsgraden, svinn av vaccin samt behov av extrabesök för
administrering av vaccin.
En beräkning har gjorts av budgetpåverkan under det första året efter ett införande i
särskilt vaccinationsprogram. Vid ett antagande om att upphandlingen ger ett 20
procent lägre vaccinpris än listpriset', skulle ett införande i ett särskilt program för
riskgruppen innebära en ökad kostnad fOr vaccination med ungefär 3,8 miljoner
kronor, samt en kostnadsbesparing till följd av minskade kostnader för behandling

4

Upphandlade priser för BeG-vaccln är sekretessbelagda och denna rabattsats är därför en skattning,
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och smittspårning, med ungefär 900 000 kronor,jämfört med en situation utan
vaccination.
Under det första året efter införande i ett särskilt vaccinationsprogram kOlnmer
kostnaderna för programmet således att vara större än besparingarna som uppstår
till följd av minskad sjukdomsbörda. I den hälsoekonomiska analysen används en
femårig tidshorisont där effekten av minskad sjukdomsbörda bidrar till stora
kostnadsbesparingar på längre sikt, men det framgår inte i detta budgetperspektiv.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att de hälsoekonomiska effekterna motiverar ett
införande av tuberkulosvaccination som särskilt vaccinationsprogram för barn
under 18 år med familj eursprung i land med ökad, hög eller särskilt hög förekomst
av tuberkulos. De som vaccinerar bör sträva efter att både minimera svinnet av
vaccin och samordna vaccineringen med andra vårdbesök.

11. MÖjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter
Uppföljning och utvärdering av åtgärderna är centralt för nationella
vaccinationsprogram, liksom i allt framgångsrikt preventionsarbete.
Övervakningen av tuberkulos innefattar sjukdomsförekomst, mikrobiologisk
epidemiologi och vaccinationstäckning. Tuberkulos är en anmälningspliktig och
smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004: 168), och
vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram registreras i det
nationella vaccinationsregistret.
Om vaccination mot tuberkulos införs i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram
kan man följa upp programmet genom att följa
•

sjukdomsförekomst

•

vaccinationstäckningen i riskgruppen

•

attityder till vaccination mot tuberkulos, framför allt om
vaccinationstäckningen visar sig vara låg i riskgruppen.

BeG-vaccinationen fåljs upp redan idag. Den ökade kostnaden vid ett infårande i
ett särskilt program har beräknats till ungefär 250000 kronor per år. Under det
fårsta året behövs även en insats får att informera nya användare om rapportering
till vaccinationsregistret, vilket beräknas kosta unge får 18 000 kronor.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att möjligheterna till uppföljning är goda eftersom
den nuvarande strukturen får vaccinuppfåljning fungerar väl. Ett särskilt
vaccinationsprogram mot tuberkulos skulle innebära en fårbättring, eftersom
vaccinationerna då skulle rapporteras in till vaccinationsregistret.
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12. Behovet av informationsinsatser i förh~lIande till
allmänheten och v~rdgivare och kostnaden för dessa
insatser
Behovet av nationella konnnunikationsinsatser, och kostnaderna för dem, är
beroende av de mål som sätts upp för vaccinationerna och för kommunikationen
som ska stödj a dem.
Vid ett införande av ett särskilt vaccinationsprogram mot tuberkulos måste
nuvarande infonnationsmaterial, inklusive versioner översatta till andra språk,
revideras och utvecklas. De ska anpassas för de digitala kanaler som nationella
myndigheter och landsting använder för att konnnunicera om vaccinationer med
allmänheten och vårdpersonal. Ansträngningar behöver också göras för att nå barn
födda i utlandet som kommer till Sverige.
Socialstyrelsen uppskattade kostnaderna för infonnationsinsatserna till 330 000
kronor.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att infonnation är en självklar del av ett
vaccinationsprogram och att det inte framkonnnit något som talar emot ett
införande av tuberkulos i ett särskilt vaccinationsprogram.

13. Medicinetiska och humanitära överväganden
Till skillnad från många andra åtgärder inom sjukvården är vaccinationer en
förebyggande åtgärd som erbjuds personer som ännu inte smittats av den aktuella
sjukdomen. Det går inte att veta vem som skulle ha fått sjukdomen om de inte
vaccinerats eller vem som eventuellt får en biverkan av vaccinet. Detta ställer extra
stora krav på att vacciner är effektiva och samtidigt har en låg risk för allvarliga
biverkningar.
Tuberkulosvaccin ger ett gott skydd mot svår sjukdom hos barn. Vaccinet är väl
beprövat och används sedan många år världen över, och allvarliga biverkningar är
mycket ovanliga. Vaccinationen ger således en möjlighet att skydda personer som
riskerar allvarlig eller livshotande sjukdom om de smittas, det vill säga barn i
riskgruppen.
Eftersom de flesta av riskgruppsbarnen vaccineras redan i dag skulle införandet av
ett särskilt vaccinationsprogram sannolikt inte påverka resurserna negativt för
andra åtgärder inom sjukvården. Allmänhetens förtroende för de nationella
vaccinationsprogrannnen generellt skulle troligtvis inte heller påverkas, eftersom
acceptansen för vaccination mot tuberkulos i de grupper som berörs bedöms vara
god.
Ett införande av tuberkulosvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram skulle
kunna bidra till att regionala vaccinationspolicyer och praxis likriktas mer än idag
vilket i så fall kan främja en jämlik vård över landet.
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Ett etiskt övervägande är risken för allvarlig livshotande biverkning vid det
medfödda immunbristtillståndet SCID. Men det är mycket ovanligt, och vaccinet
ges i dag som regel först vid sex månaders ålder vilket minskar risken att vaccinera
ett barn med SCID.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer det som etiskt hållbart att införa
tuberknIosvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram. Nuvarande strategi
med vaccination riktad till riskgrupper fungerar väl och bidrar till att Sverige har
mycket få fall av tuberkulos bland barn i dag.
Socialstyrelsens råd för etiska frågor har tagit del av detta underlag, inklusive
bilagor. Rådet har inget att tillägga till bedömningen om ett särskilt
vaccinationsprogram mot tuberknIos.
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•

Bilaga 2. Övriga riskgrupper
Några av de riskgrupper som ingått i utredningen om tuberkulosvaccination bör
enligt Folkbälsomyndighetens bedömning inte omfattas av ett särskilt
vaccinationsprogram. Men vissa av grupperna kan omfattas av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om preventiva insatser mot tuberkulos.
Bedömningen har baserats på de tre kriterier som ska vara uppfyllda enligt
smittskyddslagen (2004: 168).
För att en vaccination ska omfattas avet! nationellt särskilt vaccinationsprogram
ska vaccinationen
•

effektivt Törhindra spridning eller minska sjukdomsbördan av smittsanuna
sjukdomar i befolkningen eller vissa grupper av befolkningen

•

vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv

•

vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.

Riskgrupperna som ingått i utredningen och som Töreslås inte ska omfattas av ett
särskilt vaccinationsprogram mot tuberkulos beskrivs nedan.

Vuxna i specifika riskmiljöer
Vuxna i specifika riskmiljöer, t.ex. interner inom kriminalvården och boende på
härbärgen, foreslås inte ingå i ett särskilt vaccinationsprogram. Det finns inget
starkt stöd for vare sig ökad smittrisk i sådana miljöer i Sverige eller for vaccinets
effekt hos vuxna. Men gruppen kan komma att omfattas av Folkbälsomyndighetens
rekommendationer om preventiva insatser mot tuberkulos.

Barn och vuxna som planerar längre vistelse i land med hög förekomst av
tuberkulos
Denna grupp bedöms inte vara aktuell för ett särskilt vaccinationsprogram då det i
forsta hand rör sig om reseprofylax. Individuell bedölnning och eventuell
vaccination bör utforas vid mottagningar som utTör resevaccination.

Riskgrupper som inte ingår i bedömningen
Barn med nuvarande eller tidigare fall av tuberkulos i sin familj eller närhet har
inte varit aktuella Tör F olkbälsomyndighetens bedölnning om ett särskilt
vaccinationsprogram eftersom de redan omfattas av andra bestämmelser i
smittskyddslagen (2004: 168). Dessa barn kan bli aktuella för vaccination eller
behandling i samband med kontaktspårningen runt en person med tuberkulos. De
bör således inte inkluderas i et! särskilt vaccinationsprogram, men det är viktigt att
undersöka dessa barn.
Personer som i sitt arbete utsätts fOr en ökad smittrisk omfattas av
bestämmelser kring arbetsgivarens ansvar Tör arbetsmiljön i enlighet med
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Arbetsmiljöverkets f6reskrifter (2005: l) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker 
smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.
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Förord
Den I januari 2013 trädde ny lagstiftning i kraft som bland annat innebär att det är
regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella
vaccinationsprogram. Sådana program delas upp i allmänna, som erbjuds hela
befolkningen, och särskilda, som erbjuds individer i definierade riskgrupper.
I samband med den nya lagstiftningen fick Socialstyrelsen i uppdrag att pröva om
de vaccinationer som omfattas av rekommendationer eller motsvarande bör ingå i
ett särskilt vaccinationsprogram (S20 13/240/FS, delredovisning e). En del i
uppdraget var att utreda vaccination mot influensa för riskgrupper. När ansvaret for
vaccinationsprogrammen övergick från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten
den I juli 2015 fordes även regeringsuppdraget om vaccinationer till riskgrupper
över.
Det här beslutsunderlaget är slutredovisningen av uppdraget, och är ett stöd for
regeringens beslut om influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram.
Projektgruppen på Folkhälsomyndigheten har bestått av projektledare Salumeh
Bastami, samt Ellinor Cronqvist, Hanna Lobosco och Adam Roth. Samtliga
medverkande i Folkhälsomyndighetens bedömning framgår av bilaga l. I den
slutliga utformningen har enhetschef Ann Lindstrand och avdelningschef Anders
Tegnell deltagit.

Folkhälsomyndigheten
Johan Carlson
Generaldirektör
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Förkortningar
ECDC

Europeiska smittskyddsmyndigheten (European Centre for Disease
Controi and Prevention).

KOL

Kronisk obstruktiv lungsjukdom.

LArv

Levande försvagat influensavaccin.

QALY

Kvalitetsjusterade levnadsår (Quality Adjusted Life Years), se
ordlista.

TIV

Trivalent influensavaccin.

WHO

Världshälsoorganisationen (World Health Organization).
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Ordlista
Allmänna vaccinationsprogram

Program med vaccinationer som
erbjuds hela befolkningen vid vissa
åldrar och som nu bara omfattar barn.

Antigen drift

Mindre fOrändringar i influensa
virusets arvsmassa som sker
kontinuerligt och orsakar årliga
epidemier.

Antigent skifte

Större förändringar (byte av
genfragment som kodar för något
ytprotein) i influensavirusets
arvsmassa. Vid byte till ny variant hos
influensa A kan en pandemi uppstå.

Fyrvalent vaccin

Influensavaccin som innehåller delar
av fyra virustyper, två influensa A
stammar och två influensa B-stammar.

Incidens

Antalet fall aven viss sjukdom som
inträffar i en population under en
tidsperiod. Anges exempelvis som
antalet insjuknade per 100000
invånare och år.

Influensa A(HINI )pdm09

Den subtyp av influensa A som
orsakade en pandemi under 2009 och
som därefter fortsatt cirkulera och är
en av två influensa A-subtyper som i
orsakar säsongsinfluensa.

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY)

Mått på nyttan aven medicinsk insats.
Måttet tar hänsyn till både livskvalitet
och livslängd och gör det möjligt att
jämföra insatser på olika medicinska
områden.

Levande försvagat influensavaccin (LAIV) Levande försvagat influensavaccin
som innehåller fyra virustyper, två
influensa A-stammar och två influensa
B-stammar.
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Linjetyper

Indelning av influensavirus typ B i två
typer vilka är antigeniskt skilda
(BNictoria och BlYamagata).

Riskgrupp

Grupp av individer som löper ökad
risk att smittas aven viss sjukdom,
eller som har ökad risk att drabbas av
allvarlig eller livshotande sjukdom om
de smittas.

Subtyper

Influensa A klassificeras i subtyper
efter dess ytproteiner, hemaglutinin
(H) och neuraminidas (N). Bland djur
finns 18 olika H och II olika N. För
närvarande cirkulerar två subtyper av
influensa A bland människor:
A(HINI)pdm09 och A(H3N2).

Särskilda vaccinationsprogram

Program med vaccinationer som
erbjuds personer i definierade
riskgrupper.

Trivalent vaccin (nV)

Influensavaccin som innehåller delar
av tre virustyper, två influensa A
stammar och en influensa B-stam.
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Sammanvägd bedömning
Folkhälsomyndigheten bedömer att influensavaccination för vissa riskgrupper bör
införas som ett särskilt vaccinationsprogram. Bedönmingen har gjorts utifrån de tre
kriterier och 13 faktorer som beskrivs i smittskyddslagstiftningen och dess
förarbeten. För att en vaccination ska omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram ska vaccinationen
• effektivt förhindra smittspridning eller minska sjukdomsbördan i befolkningen
eller vissa grupper av befolkningen
• vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv
• vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.
Folkhälsomyndigheten anser att alla riskgrupper som i dag rekommenderas
vaccination bör ingå i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram mot influensa:
• personer 65 år och äldre
• gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
• personer i medicinskt definierade riskgrupper
kronisk hjärtsjukdom
kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
och sekretstagnation
diabetes mellitus
kronisk lever- eller '1iursvikt
tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom
eller behandling.
De medicinskt defrnierade riskgrupperna omfattar här personer med kroniska
sjukdomar och tillstånd med ökad risk för svår influensasjukdom. Dessa grupper är
heterogena och i vissa fall kommer det krävas en individuell bedömning om
vaccination ska erbjudas.
Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att
influensavaccination har en effekt på sjukdomsbördan av säsongsinfluensa.
Influensa står för en betydande sjuklighet och dödlighet varje år och vissa grupper i
befolkningen löper en särskilt hög risk att drabbas av allvarlig sjukdom,
komplikationer och försämrad livskvalitet till följd av infektionen. Eftersom nya
influensavaccin måste framställas v3lje år på grund av ständiga förändringar i de
cirkulerande influensavirusen, varierar även vaccinets effekt för vatje år. Men
vaccination är den mest effektiva åtgärden för att förebygga säsongsinfluensa och
dess allvarliga följder och det har använts för riskgrupper under flera decennier.
Folkhälsomyndigheten bedömer at! de hälsoekonomiska effekterna motiverar ett
införande av influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram för
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riskgrupperna. Den hälsoekonomiska analysen visar att influensavaccination skulle
innebära en ungefärlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY)
jämfdrt med att inte vaccinera på
•

140 000 kronor fdr individer 65 år och äldre

•

120 000 kronor fdr gravida

•

40000 kronor fdr individer i medicinskt definierade riskgrupper.

Resultaten påverkas av fdrändringar i antagandena om vaccinets skyddseffekt, hur
stor andel av de influensasjuka som söker sig till sjukvården och hur stor andel som
behöver sjukhusvård.
I beräkningen antas att upphandlingen ger ett pris fdr vaccinen som är 50
respektive 16 procent lägre än listpriset far de två aktuella vaccinen. Då skulle ett
införande i ett särskilt program för 65 år och äldre, gravida och medicinskt
definierade riskgrupper innebära en ökad årlig kostnad fdr vaccination på ungefär
261 miljoner kronor. Besparingarna på grnnd av minskade behandlingskostnader
skulle bli ungefär 106 miljoner kronor.
Folkhälsomyndigheten bedömer att ett infarande av influensavaccination som
särskilt vaccinationsprogram är hållbart ur ett medicinetiskt och humanitärt
perspektiv. Influensavaccinets positiva effekter överväger riskerna och det finns
tillräckligt vetenskapligt stöd för att vaccinerna är säkra. Ett särskilt
vaccinationsprogram ger möjlighet till skydd fdr utsatta individer som annars
riskerar att drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom på grund av influensa.
Vården skulle också bli mer jämlik över landet, eftersom landstingen nu använder
olika vaccin och tar ut olika avgifter. Sannolikt skulle ett särskilt program även
leda till en högre vaccinationstäckning och ge bättre möjligheter till uppfdljning av
vaccinationens effekter. Socialstyrelsens råd ror etiska frågor har konsulterats och
tagit del av detta underlag, inklusive bilagor. Rådet har inte att tillägga till
bedönmingen om ett särskilt vaccinationsprogram mot influensa.

12

150

Summary
Vaccination against influenza in the Swedish National
Immunization Program - support for a governmental
decision
The Public Health Agency of Sweden (PHAS) proposes that influenza vaccination
of c1inical risk groups should be inc1uded in the National Immunization Program
(NIP). The assessment of the PHAS is based on three criteria and 13 factors
described in the Swedish legislation for controI of communicable diseases (the
Communicable Diseases Act). For a vaccine to be inc1uded into the NIP, the
vaccination should i) efflciently prevent spread or reduce the disease burden of
communicable disease in the population or specified groups, ii) be cost effective
from asocietal perspective and iii) be sustainable from an ethical and humanitarian
point ofview.
The PHAS proposes that individuals at high risk of severe or life-threatening
influenza should be inc1uded in the NIP. These groups of individuals are the same
as are currently recommended influenza vaccination in Sweden:
Elderly individuals (65 years of age and older)
Pregnant women in the second and third trimester
Individuals at high risk due to medical conditions
o Chronic cardiac diseases
o Chronic respiratory diseases such as chronic obstructive
pulmonary disease and asthma
o Other conditions that lead to reduced lung function or cough flow
and stagnation of secretion
o Diabetes mellitus
o Chronic liver and/or kidney failure
o Conditions with severe immunosuppression either due to disease
or treatment.
Individuals at high risk due to medical conditions are more or less heterogeneous
and will in some cases require an individual assessment of whether a vaccine
should be offered or not.
The PHAS considers the evidence showing that influenza vaccination reduces the
burden of seasonaI influenza-related disease to be sufficient. Significant morbidity
and mortality can be attributed to influenza every year, and certain groups of the
population are at high risk for serious illness and complications with an impact on
quality oflife following infection. Due to the constantly changing influenza virus,
the influenza vaccine has to be updated every year. The effectiveness of the
influenza vaccine therefore varies from year to year depending on how weil the
vaccine matches the circulating virus. SeasonaI influenza vaccination is however
the most effective measure to prevent influenza illness and serious complications,
and the practice of vaccinating groups at high risk of severe disease has now been
in use for several decades.
The PHAS considers that the introduction of influenza vaccination of the above
mentioned groups at high risk into the NIP is justified from a health economic
perspective. The results from the health economic analysis suggests a cost of about
SEK 140000 per gained QALY for individuals 65 years and older, SEK 40 000 for
individuals at high risk due to medical conditions, and about SEK 120 000 for
13
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pregnant women in the second or third trimester. The health economic analysis
compares heaIth effects and costs in a situation with vaccination of groups at high
risk to a situation without vaccination. Sensitivity analyses suggest that the resuIts
of the health economic analyses are sensitive to assumptions about vaeeine
effectiveness, the number of people who seek hospital care after an influenza
infection, and the proportion requiring hospitalization. Compared to no influenza
vaccination and assuming a procured price for the vaccine (50 percent and 16
percent lower than the list price for the two current vaeeines), introduction of
influenza vaccination of groups at high risk for severe disease into the NIP would
entail an increased annual cost of approximately SEK 261 million and savings of
approximately 106 million due to reduced treatment costs.
The PHAS considers the introduction of influenza vaccination of groups at high
risk into the NIP to be sustainable from an ethical and humanitarian perspective.
There is sufficient scientific evidence showing that the influenza vaccines are safe
and that the benefits of vaccination outweigh the risks. Introduction of influenza
vaccination of certain groups of the population into the NIP allows protection of
vulnerable individuals who might otherwise suffer serious and life-threatening
illness due to influenza. Health care would also become more equitable across the
country because there are currently differences between the various county
counciIs in which type of vaeeine is offered and in the cost for the individual
related to the vaccination. It is likely that inc\uding influenza vaccination of groups
at high risk into the NIP, will also lead to a higher vaccination coverage and allow
bet!er monitoring of vaccination effects. In a consultation with The National Board
ofHealth Care and Welfare' s advisory board on ethical issues, no objections to the
PHAS proposal were sta!ed.

N.B. The title of the publication is translated from Swedish, however no full version of the publication has been
produced in English.
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Bakgrund
Uppdraget
När den nya regleringen av nationella vaccinationsprogram trädde i kraft 2013, fick
Socialstyrelsen i uppdrag att pröva de vaccinationer för riskgrupper som det sedan
tidigare finns rekommendationer eller motsvarande om.[I). En del av uppdraget är
att utreda om influensavaccination för riskgrupper bör ingå i ett nationellt särskilt
vaccinationsprogram. Ansvaret för vaccinationsprogrammen övergick från
Socialstyrelsen till Folkbälsomyndigheten den l juli 2015 och då fördes även
regeringsuppdraget om vaccinationer för riskgrupper över.
Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram och
särskilda vaccinationsprogram för riskgmpper. Regeringen beslutar om vilka
sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram, baserat på
underlag från Folkbälsomyndigheten. Därefter meddelar Folkbälsomyndigheten
föreskrifter om progranunen, t.ex. vilka grupper som ska erbjudas vaccin, antalet
doser och med vilka intervall. Landsting och kommuner ansvarar för
genomförandet och ska erbjuda befolkningen de vaccinationer som ingår i
programmen kostnadsfritt.
Enligt smittskyddslagstiftningen ansvarar landstingen för genomförandet av
särskilda vaccinationsprogram även för barn som omfattas av elevhälsan. Men
landstingen kan sluta avtal med kommuner om vaccinering av skolbarn som ingår i
riskgrupper. Vaccinationer inom de nationella programmen ska också registreras i
det nationella vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453) om register över
nationella vaccinationsprogram.
Utöver de nationella vaccinationsprogrammen kan Folkbälsomyndigheten ge ut
rekommendationer om vaccinationer. De är inte bindande, utan landsting och
konununer beslutar om de ska följa rekommendationerna och om avgifter för
patienterna.

Förutsättningar
Smittskydds lagstiftningen och dess förarbeten preciserar kriterier och faktorer för
bedömningarna om ändringar i de nationella vaccinationsprogrammen, det ska ge
en tydlig och öppen bedömningsprocess.
En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram är enligt smittskyddslagen (2004: 168, 2 kap. 3 d §) att det
finns ett vaccin mot sjukdomen som går att ge utan föregående diagnos, och som
ger mer än kortvarig immunitet mot sjukdomen i hela eller delar av befolkningen.
Finns det ett sådant vaccin kan Folkbälsomyndigheten bedöma om det finns

[IJ

Regeringsuppdrag 52013/240jFS, deiredovisning e,
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tillräckliga skäl för att före in det i ett nationellt vaccinationsprogram.
Bedömningen ska enligt smittskyddsförordningen (2004:255, 7 §) beakta 13
faktorer och redovisa dem utan inbördes rangordning:
l. sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda
individer
2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på
sjukdomens epidemiologi
3. antalet doser som krävs för att uppnå önskad effekt
4. vilka målgrupper som ska erbjudas vaccination
5. vaccinets säkerhet
6. vaccinationens påverkan på verksamheten i landsting och kommuner, och
hos privata vårdgivare
7. om vaccinet går att kombinera med övriga vacciner i de nationella
vaccinationsprogrammen
8. allmänhetens möj lighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på
attityder till vaccinationer generellt
9. vilka andra förebyggande åtgärder som kan vidtas eller behandlingar som
kan ges som alternativ till vaccination i ett nationellt vaccinationsprogram
10. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess kostnader och
intäkter för staten, konnnunerna och landstingen
Il. möj ligheterna att följ a upp vaccinationens effekter enligt punkt 1-\0 och
statens beräkoade kostnader för sådan uppföljning
12. behovet av information till allmänheten och vårdgivare och kostnaden för
dessa insatser
13. medicinetiska och humanitära överväganden.
Utifrån de 13 faktorerna gör Folkhälsomyndigheten en sammantagen bedömning
med fokus på tre kriterier som ges särskild vikt i lagstiftningen. Enligt
smittskyddslagen (2 kap. 3 e §) ska en smittsam sjukdom omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram, om vaccination mot sjukdomen kan förväntas
l. effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkoingen
2. vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt
3. vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.

Bedömningsprocessen
Bedömningen utgår från kriterier och faktorer ismittskyddslagen (2004:168) och
smittskyddsförordningen (2004: 255). Processen inleddes med att en expertgrupp
16
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tog fram et! kunskapsunderlag, som sedan bedömdes aven sakkunniggrupp, vars
utlåtande varit rådgivande infor Folkbälsomyndighetens bedölnning. Under
arbetets gång flyttades ansvaret for de nationella vaccinationsprogrammen från
Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten, som omarbetat den hälsoekonomiska
utvärderingen och gjort den slutgiltiga bedömningen.
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Influensa
Sjukdom
Influensa är en akut virusorsakad infektion i luftvägarna och det finns tre typer av
influensavirus som infekterar människor: A, B och C. Influensasjukdom orsakas av
A- och B-virus, medan influensavirus C endast orsakar lättare övre
luftvägsinfektion och därför inte omfattas av detta underlag.
Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att 3-5 miljoner människor i världen
insjuknar i svår säsongsinfluensa årligen, vilket resulterar i 250 000-500 000
dödsfall.
Influensa är främst en luftburen smitta och inkubationstiden är en till tre dagar. De
vanligaste symtomen är hastigt uppkonunen hög feber, frossa, värk i kroppen,
huvudvärk, trötthet samt ofta torrhosta. Komplikationer kan tillstöta i form av
lunginflammation och öroninflammation, samt mer sällsynta inflammationer i
nervsystemet som hjärninflammation och hjämhinneinflanunation. För personer
som är friska i övrigt läker sjukdomen oftast själv inom en vecka.
Influensa A klassificeras i olika subtyper beroende på kombinationen av dess
ytproteiner, hemagglutinin (HA eller H) och neuraminidas (NA eller N), som
vardera nu finns i 18 respektive II varianter. Vissa subtyper (HINI, H2N2 och
H3N2) infekterar celler i människans övre luftvägar men de flesta finns bara hos
olika djur. Subtyper hos fågel och gris har särskild betydelse för människan
eftersom delar av arvsmassan kan flytta från influensavirus hos exempelvis grisar
till humant influensavirus och på så sätt genomgå en större genetisk förändring.
På grnnd av den föränderliga arvsmassan uppkommer ofta nya virus varianter. Små
förändringar kallas antigen drift (antigenic drift) och kan skapa epidemier, medan
större förändringar som kallas antigent skifte (antigenic shift), kan orsaka
pandemier (som 2009 med influensa A(HINl)pdm09). Influensavirus B är
stabilare, det delas in i två typer och finns bara hos människor.
Skyddet mot influensavirus varierar i olika åldersgrupper. När ett nytt influensa A
virus kommer in är hela befolkningen oskyddad. Men om viruset genetiskt liknar
ett virus som tidigare cirkulerat i befolkningen kan de som har kommit i kontakt
med det viruset ha ett bättre skydd än andra.

Vaccin
Det finns flera olika influensavacciner på den europeiska marknaden, både
inaktiverade och försvagade levande vacciner. Som en följd av influensavirusets
ständiga förändring och det relativt kortvariga skydd vaccinet ger, måste
sammansättningen av influensavaccinets specifika subtyper och linjetyper ses över
varje år och ny vaccination genomföras inför varje influensasäsong. WHO ger
årligen två rekommendationer för vilka virus stammar säsongens vaccin ska
innehålla - en för södra och en för norra hemisfåren. Man väljer ut
vaccinstanunarna minst sex månader före vaccinationsstart.
18
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Normalt innehåller vacciner mot säsongsinfluensa två influensa A-stammar och en
influensa B-stam (så kallat trivalent vaccin, ny). Det finns numera även ett
fyrvalent levande försvagat vaccin (LArv) som utöver de tre rekormnenderade
stammarna innehåller den andra linjetypen av influensa B.

Nuvarande rekommendationer om influensavaccination
I samband med influensapandemin 2009, då ett nytt influensavirus spreds över
världen, tog Socialstyrelsen fram nya rekommendationer om vaccinering av
riskgrupper mot influensa.' Rekommendationerna var ett komplement till
Socialstyrelsens tidigare allmänna råd, som nu finns hos Folkhälsomyndigheten
(HSLF-FS 2015:2). Efter pandemin har dessa rekommendationer uppdaterats
ytterligare infår de årliga influensavaccinationerna.
Enligt rekommendationerna bör dessa riskgrupper erbjudas vaccination:
• personer över 65 års ålder
• gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
• personer med kroniska sjukdomar
kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
instabil diabetes mellitus
kraftigt nedsatt infektionsfårsvar (av sjukdom eller medicinering)
kronisk lever- eller njursvikt
astma (får barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med
funktionsnedsättning)
extrem fetma (störst risk vid BM! > 40) eller neuromuskulära sjukdomar
som påverkar andningen
flerfunktionshinder hos barn.

I

http:jIwww.folkhalsomynd ig heten.sejpagefiles/20443/Rekommendationer-profylax-behand Iing-influensa-1S0S2.pdf
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Folkhälsomyndighetens bedömning av de
13 faktorerna
I det här kapitlet redogörs för Folkhälsomyndighetens bedömning av de 13 faktorer
som enligt smittskyddsförordningen (2004:255, 7 §) ska beaktas vid ändringar i
nationella vaccinationsprogram. Under varje rubrik finns en sammanfattning av
kunskapsunderlaget och analysen, samt Folkhälsomyndighetens slutsats.

1. Sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvärden och
för enskilda individer
Influensa orsakar årliga epidemier under vintern med sjukdomsfall i alla åldrar.
Barn och ungdomar insjuknar oftare, men det är personer över 65 år och de som
tillhör vissa medicinskt definierade riskgrupper som har störst risk att drabbas av
livshotande sjukdom eller försämring aven eventuell bakomliggande sjukdom.
Studier och nationella data visar att influensa står för en betydande sjuklighet och
dödlighet varje år. WHO uppskattar att omkring 3 till 5 miljoner människor
insjuknar i svår säsongsinfluensa årligen globalt, vilket resulterar i cirka 250 000 
500000 dödsfall. Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) uppskattar att
överdödligheten på grund av influensa bland Europas runt 500 miljoner invånare
uppgår till cirka 38 500 personer per år (25 per IDO 000 invånare och år). Men
variationen är stor mellan olika säsonger.
Sjukligheten ökar i samband med de årliga influensasäsongerna och nationella
befolkningsdata visar också på en överdödlighet i samband med influensasäsonger.
Dagens övervakningssystem fångar inte all influensa, vilket ofta leder till en
underskattad sjukdomsbörda. I projektet Sjukrapport uppskattades antalet
influensasjuka i Sverige 2010-2013 till i snitt 500 000--1200000 personer per år,
vilket kan jämföras med i snitt 5 600 laboratorieverifierade fall under samma
period. I projektet använde man analys av prover' från personer med
influensaliknande sjukdom och frivillig symptomrapportering via telefon och
internet.
Genom modellering beräknades att överdödligheten i Sverige hade varierat mellan
ID och 42 per IDO 000 invånare de senaste fyra säsongerna (2011-2015) och i snitt
30 per IDO 000 invånare. Risken för allvarlig sjukdom, komplikationer och
försämrad livskvalitet till följd av influensa är betydligt större för personer över 65
år för dem som tillhör vissa riskgrupper. Av de sammantaget drygt II 000 dödsfall

2

Denna beräkning byggde pä analysen av prover frän den sä kallade sentinelövervakningen. Sentinel är det engelska

ordet för spejare. Sentinelövervakning innebär att bara ett urval av läkare, mottagningar eller kliniker rapporterar om
sjukdomsförekomst. Genom sentinelprovtagningen kan man fastställa hur mänga personer med influensasymtom som
faktiskt har influensa.
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som uppskattas ha orsakats av influensa 2001-2012, inträffade 95 procent bland
personer över 65 år. Flera studier har visat att gravida kvirmor betydligt oftare
behöver sjukhusvård och IVA-vård och avlider till följd av influensa
A(H1Nl)pdm09, som efter pandemin 2009 fortsatt cirkulera som ett
säsongsinfluensavirus.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att den stora sjukdomsbördan av influensa och
dess konsekvenser talar för ett införande av vaccination mot säsongsinfluensa i ett
särskilt vaccinationsprogram. Den faktiska sjukdomsbördan av influensa är svår att
uppskatta och varierar från säsong till säsong, men sammantaget leder
influensainfektion årligen till stor sjukfrånvaro, ökat behov av sjukvård och flera
dödsfall i Sverige. Allvarlig och livshotande sjukdom till följd av influensa uppstår
framför allt hos personer som är 65 år och äldre, gravida och bland vissa
medicinskt definierade riskgrupper.

2. Vaccinationens förväntade p§verkan p§ sjukdomsbördan
och p§ sjukdomens epidemiologi
Influensavaccination är den mest effektiva åtgärden för att förhindra och förebygga
säsongsinfluensa och dess allvarliga följder. Vaccinet måste årligen anpassas till de
influensavirus som cirkulerar. Den förväntade effekten uppnås cirka två veckor
efter vaccination, och kvarstår under den aktuella säsongen. Till nästa säsong
behöver man vaccinera på nytt. Viktigt för vaccinets påverkan på sjukdoms bördan
är därför matchningen mellan vaccinstammarna och de cirkulerande
influensavirusen, samt att man når riskgrupperna för vaccination varje år.
Effekten av ett influensavaccin varierar beroende på hur man mäter
influensasjukdom: influensaliknande sjukdom, laboratoriebekräftad influensa,
sjukhusvård för influensa och influensarelaterad lunginflammation eller död. Andra
virus än influensa kan ge influensaliknande sjukdom, och vaccinet har bara effekt
på den andel som faktiskt orsakas av influensavirus.
Vaccinering med trivalent influensavaccin (nV) med inaktiverat virus från tre
virustyper ger en skyddseffekt på 60-70 procent mot laboratoriebekräftad influensa
för friska vuxna och barn över nio år. Men är matchning dålig mellan
vaccinstammarna och de cirkulerande influensavirusen kan effekten vara betydligt
sämre. För friska barn mellan två och nio år är effekten lägre, men vaccinet med
levande försvagat virus (LAIV) som ges som nässpray har betydligt bättre effekt än
TIV för derma åldersgrupp. För barn under två år har TIV sämre effekt och LArv
är inte godkänt för den åldersgruppen av säkerhetsskäl även om det visat sig ge en
effekt på 64 procent (se punkt 5 om vaccinets säkerhet).
För personer som är 65 år och äldre ger vaccinet sämre effekt men kunskapsläget är
oklart. Eftersom vaccination mot säsongsinfluensa för äldre genomförs sedan
många år i de flesta länder anses det inte etiskt försvarbart med placebo
kontrollerade randomiserade studier, men det fums ändå stöd för visst skydd mot
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allvarlig sjukdom och död. Skyddseffekten bland äldre påverkas också av
matchningen mellan vaccinstammar och cirkulerande virus, och uppskattas i olika
studier till O-50 procent mot laboratorieverifierad influensa och till 0-30 procent
mot komplikationer till följd av influensa. En välgjord svensk studie uppskattar att
man behöver vaccinera 150-300 personer som är 65 år och äldre för att uudvika ett
dödsfall per säsong.
För personer i medicinskt definierade riskgrupper kan skyddseffekten variera
beroende på underliggande sjukdom. För äldre på vård- och omsorgsboenden finns
det stöd för att vaccinet ger en skyddseffekt mätt med de flesta utfallsrnåtten.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att influensavaccination minskar sjukdomsbördan
av säsongsinfluensa och det talar för ett införande av vaccinationen i ett särskilt
vaccinationsprogram. Kunskapen om vaccineringens effekt är tillräcklig för att
motivera vaccination av grupper med ökad risk för allvarlig eller livshotande
sjukdom vid influensa. Detta trots att skyddseffekten är lägre än för andra vaccin
och det vetenskapliga stödet för skyddseffekten delvis är bristfälligt för vissa
riskgrupper. Riskgruppsvaccination kommer sannolikt inte att påverka
sjukdomsepidemiologin så att man kan se en skyddande effekt även bland de
ovaccinerade i riskgrupperna, detta särskilt med tanke på den relativt låga
förväntade vaccinationstäckningen bland riskgrupperna.

3. Det antal doser som krävs för att uppnå önskad effekt

nv kan man ge till barn från sex månaders ålder och till vuxna. Full dos ges som
injektion till vuxna och barn från tre år, och halv dos rekommenderas för barn som
är 6-35 månader gamla. Barn från sex månaders ålder till nio år som tidigare inte
har vaccinerats mot influensa behöver två doser för att få skydd under den första
säsongen. Doserna ges med minst fyra veckors mellanrum. Efter grundvaccination
ges en dos årligen.
LAIV kan man ge som nässpray till barn och uugdomar från två år och upp till 18
års ålder. Barn som inte tidigare influensavaccinerats behöver en andra dos efter ett
intervall på minst fyra veckor.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att de nuvarande rekommendationerna om antalet
doser (Folkhälsomyndighetens rekommendationer för profylax och behandling av
influensa) är väletablerade, men bör förtydligas vad gäller dosering av LAIV.

4. De mälgrupper som ska erbjudas vaccination
Målgrupperna för vaccination är personer i alla åldrar som löper ökad risk att
drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom till följd av influensa. Detta har också
varit grunden för vaccinationsstrategin sedan 1997, då Socialstyrelsen gav ut
allmänna råd 0111 influensavaccination till riskgrupper.
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WHO och de flesta länder inom EV rekommenderar vaccination mot
säsongsinfluensa till alla över 65 år, individer med vissa kroniska sjukdomar,
gravida, barn mellan sex månader och fem års ålder samt sjukvårdspersonal. I
Sverige, Norge och Danmark finns liknande rekommendationer med smärre
skillnader. Nuvarande svenska rekommendationer omfattar grupper med ökad risk
för allvarlig influensasjukdom, allvarliga komplikationer av influensa och allvarlig
försämring av underliggande grundsjukdom, men liksom i Danmark och Norge
ingår inte vaccinet i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Vaccination av
hushållskontakter och sjukvårdspersonal runt personer med kraftigt nedsatt
irmnunförsvar rekommenderas också i Sverige, eftersom dessa kan vara svårare att
skydda med vaccination än andra riskgrupper.
Det finns vetenskapligt stöd för att personer som är 65 år och äldre löper en klart
ökad risk för allvarlig sjukdom och död till följd av influensa. På populationsnivå
ser man en klar överdödlighet för personer över 65 under vintermånader med
cirkulerande influensa. Studierna är ofta begränsade av att influensan inte är
laboratorieverifierad och att betydelsen av underliggande kronisk sjukdom är
okänd.
WHO rekommenderar influensavaccination för gravida för att skydda mot svår
influensasjukdom. Vaccinet skyddar också spädbarnet från svår sjukdom genom
överförda antikroppar från modem vilket också ses som ett sätt att få ett
funktionellt program för skydd av spädbarn i låg- och medelinkomstIänder. I
Sverige ingår inte influensavaccinet i det nationella allmänna
vaccinationsprogrammet för barn, och en vaccination av gravida skulle sannolikt
medföra ett ökat skydd för nyfödda barn.
I Sverige rekormnenderas vaccination till gravida i andra och tredje trimestern,
vilket främst baseras på studier om ökad risk för allvarlig sjukdom hos gravida
under pandemin 2009 med influensavirus A(HINl)pdm09. En svensk studie visar
att gravida inte löpte någon ökad risk att drabbas av svår sjukdom på grund av
säsongs influensan före pandemin. Men det pandemiska influensaviruset cirkulerar
fortfarande som en del av säsongs influensan och data från 20 l 0-20 15 tyder på att
gravida kvinnor med A(HINl)pdm09-infektion fortfarande behandlas på sjukhus
och kräver intensivvård i högre grad än icke gravida kvinnor i sarmna ålder.
Det vetenskapliga stödet för att vissa medicinskt definierade riskgrupper löper ökad
risk att drabbas av allvarlig sjukdom som en följd av säsongsinfluensa varierar och
i flera fall saknas studier. Men studier från influensapandemin 2009 tyder på risker
för olika grupper även med säsongsinfluensa, trots att vaccin, immunitetsläge och
sjukdomsbild skiljer sig åt.

Slutsats
Vissa grupper löper en ökad risk för allvarlig och livshotande sjukdom till följd av
influensa. Folkhälsomyndigheten bedömer att ett särskilt vaccinationsprogram mot
influensa bör omfatta personer som är 65 år eller äldre, gravida trim estern, och
personer i alla åldrar som ingår i medicinskt definierade riskgrupper.

23

161

Riskgrupperna med underliggande kroniska sjukdomar och tillstånd med ökad risk
för allvarlig sjukdom och död till följd av influensa är heterogena, överlappar
delvis varandra och är svåra att avgränsa. För vissa diagnoser och tillstånd kan det
krävas individuell bedönming om vaccination ska erbjudas. De flesta personer i
riskgrupperna har regelbunden kontakt med vården och det finns goda möjligheter
att nå dem med information och erbjudande om vaccination.

5. Vaccinets säkerhet
De vanligaste biverkningarna av säsongsinfluensavacciner är milda och går snabbt
över, både bland barn och vuxna. De allvarliga biverkningar som har rapporterats
är få och har inget fastställt orsakssamband med det aktuella vaccinet. Inaktiverade
vacciner används mest och under 2000-talet har cirka 500 miljoner doser
distribuerats i världen varje år.
Det finns gott vetenskapligt stöd för att Trv kan ges under hela graviditeten utan
ökad risk för vare sig mor eller barn.

LArv som ges som nässpray har bättre skyddseffekt än nv för barn och är därför
att föredra. Sannolikheten för svårare biverkningar hos barn är liten. LArv ges
endast till barn över två år eftersom studier på yngre barn visat på ökad frekvens av
sjukhusvård och väsande andning efter vaccination. LArv rekommenderas inte
heller till barn och ungdomar med allvarlig astma eller med aktiv väsande andning.
Som med andra levande försvagade vacciner ska man inte ge LAIV till barn och
ungdomar med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av underliggande sjukdom
eller behandling.
Sedan 2010 används inte pandemi vaccinet Pandemrix i Sverige på grund avet!
epidemiologiskt samband mellan vaccinationen och insjuknande i narkolepsi,
främst bland barn och unga vuxna. Mekanismen bakom sambandet är ännu okänd,
och forskning pågår. Pandemivaccinet som innehöll et! immunstimulerande ämne
(adjuvans) skiljer sig från de vanliga säsongsvaccinerna och någon signal eller
bekräftad riskökning för narkolepsi efter vaccination med TrV och LArv har inte
rapporterats.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att nyttan av att vaccinera överväger riskerna, och
att det finns tillräckligt vetenskapligt stöd för säkerhetsbedönmingen av vacciner
mot säsongsinfluensa.

6. Vaccinationens päverkan pä verksamhet i landsting,
kommuner och hos privata värdgivare
Samtliga landsting erbjuder redan vaccination till riskgrupperna och därför skulle
ett införande av vaccinationen som ett särskilt program endast måttligt påverka
verksamheterna. Det finns olikheter mellan landstingen avseende hur vaccination
av riskgrupper mot influensa utförs, av vem, och vad det kostar för patienten. r den
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mån verksamheter påverkas gäller det främst vårdcentralerna i primärvården och i
viss mån specialistmottagningar, eftersom det är där de flesta vaccineras. Enligt
smittskyddslagstiftningen ansvarar landstingen får genomfårandet av nationella
särskilda vaccinationsprogram, även får barn som omfattas av elevhälsan. Men
landstingen kan sluta avtal med kommunerna om vaccinering av skolbarn som
ingår i riskgruppen.
Det finns fler faktorer än kostnadsfrihet som ökar vaccinationstäckningen, t.ex.
tillgänglighet och information. Den äldre befolkningen ökar, och varje år krävs allt
större insatser från landstingens sida får att bibehålla den nuvarande
vaccinationstäckningen bland personer som är 65 år eller äldre.
Vaccinationstäckningen bland gravida och i medicinskt definierade riskgrupper är
sannolikt låg, och får att fårbättra den kommer de verksamheter som påverkas mest
troligen behöva mer resurser. I en studie från 2012 undersökte Socialstyrelsen
barnmorskornas fårutsättningar får att rekommendera vaccination till gravida
kvinnor. Barmnorskorna efterfrågade då mer information och argument får
vaccination får att inte äventyra den fårtroendefulla relationen till de gravida
kvinnorna.
Ett särskilt vaccinationsprogram innebär också att vaccinationen ska registreras i
det nationella vaccinationsregistret och det är vårdgivaren som ansvarar får
vaccinationen som ska lämna uppgifterna till registret (lag om register över
nationella vaccinationsprogram, 2012:453). Om influensavaccination infårs som
särskilt program skulle det mest påverka de verksamheter som i dag inte använder
registret. Sannolikt skulle registreringen fårst öka arbetsbelastningen, men sedan
bli en naturlig del av verksamheternas rutiner.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att påverkan på verksamheterna kan variera
mellan landsting och verksamheter om vaccinationen införs som ett särskilt
vaccinationsprogram, men att det inte är ett hinder får infårande. Vaccinerna
används brett sedan flera år och utgör etablerad praxis inom hälso- och sjukvården,
men får att öka vaccinationstäckningen bland riskgrupper kOtmner det att krävas
betydande insatser från vårdgivare. Registreringen i det nationella
vaccinationsregistret kommer innebära en ökad arbetsbelastning främst under
infårandet av nya rutiner.

7. Vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner
i de nationella vaccinationsprogrammen
Generellt kan man ge TIV samtidigt med andra vacciner fårutsatt att olika
injektionsställen används, men biverkningarna kan bli kraftigare.
Inga kliniskt relevanta fårändringar i immunsvaret till vaccinet har observerats i
studier om att ge LArv och andra levande fårsvagade vacciner (mässling, påssjuka,
vattkoppor, poliovirus) samtidigt. Samtidig administrering av LAIV med
inaktiverade vacciner har inte studerats.
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Influensavaccin kan ges till barn tidigast vid sex månaders ålder och endast under
en kort tid på året, och det är därför sällan aktuellt med samtidig administrering
med vacciner inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Däremot är det vanligt
med influensavaccination och vaccination mot pneumokocker och bältros samtidigt
framför allt hos äldre än 65 år. Studier bland vuxna har visat att samtidig
administrering med influensa- och pneumokockvaccin inte verkar ha en kliniskt
relevant påverkan på immunsvaret till bägge vaccin men också att en kombination
kan leda till något högre frekvens av milda och övergående biverkningar. TIV kan
också ges samtidigt med bältrosvaccin som separata injektioner.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att influensavaccinerna kan kombineras med andra
relevanta vacciner.

8. Allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess
p~verkan p~ attityder till vaccinationer generellt
Ä ven om vaccinationstäckningen bland riskgrupper i Sverige länge legat lågt
(under 50 procent) i de flesta landsting, fann Socialstyrelsens undersökning 2014
generellt sett en positiv inställning till influensavaccination hos den största gruppen
(65 år och äldre). Införandet av ett särskilt vaccinationsprogram mot influensa har
goda förutsättningar att accepteras av dem som får erbjudandet och som känner sig
personligen berörda. Det finns inga studier om gravidas attityder till
influensavaccination i Sverige.
Vissa avstår från vaccination exempelvis på grund av den varierande
vaccineffekten, farhågor om biverkningar och uppfattningen om att man inte har en
ökad risk att drabbas av svår sjukdom. Det hindrar en hög vaccinationstäckning
och kvarstår som utmaningar till även ett nationellt särskilt program införs.
Det finns ett gott stöd för att hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och attityder
har stor betydelse för at! patienten ska acceptera ett erbjudande om vaccination. I
undersökningar med sjukvårdspersonal som Socialstyrelsen genomförde 2009 och
2012 var rekommendationer viktigt som stöd. Men man ville ha mer saklig
infonnation, argument och utbildning för att kunna argumentera för vaccination för
gravida och andra medicinskt definierade riskgrupper.
Under några år efter pandemin 2009 sjönk täckningen för vaccination mot
säsongsinfluensa bland individer 65 år och äldre, men under säsongen 2014-2015
ökade vaccinationstäckningen igen i de flesta landsting. Totalt vaccinerade sig
uppskattningsvis 950 000 äldre och den genomsnittliga täckningsgraden i landet
nådde 49,7 procent under säsongen 2014-2015. Vaccinationstäckningen hos
gravida och medicinskt definierade riskgrupper i Sverige är inte känd.
Tvekan att låta vaccinera barn och ungdomar i medicinskt definierade riskgrupper
kan finnas kvar eftersom narkolepsi efter pandemivaccination främst drabbade
denna åldersgrupp. Enligt Socialstyrelsens undersökning 2014 har allmänhetens
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generella fortroende fOr barnvaccinationsprogrammet inte påverkats i någon större
utsträckning trots biverkningarna efter pandemivaccinet, men fortroendet for
influensavaccinering av barn i riskgrupper har inte undersökts.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att allmänhetens acceptans är tillräckligt god fOr
ett inforande av influensavaccination i ett särskilt vaccinationsprogram. Vaccinerna
används redan sedan flera år på personer i medicinskt definierade riskgrupper och
individer som är 65 år och äldre, samt på gravida sedan pandemin 2009.
Sambandet mellan pandemivaccinet och narkolepsi kan ha skapat tveksamhet i
vissa grupper även inför säsongsinfluensavaccinet, trots att det är skilda vacciner,
och det är viktigt att informationen kring vaccinationerna är tydlig och
målgruppsanpassad. Relevant stöd och utbildning till vårdpersonal som ska
informera allmänheten om influensavaccinationer behövs om det ska gå att öka
vaccinationstäckningen.

9. Andra tillgängliga, förebyggande ~tgärder eller
behandlingar som kan vidtas eller ges som alternativ till
vaccination i ett nationellt vaccinationsprogram
Antivirala läkemedel är en del av behandlingen vid svår influensa och i planeringen
för pandemiberedskap. Läkemedlen är ett viktigt komplement till
influensa vaccination, t.ex. vid dålig matchning mellan vaccinstammar och
cirkulerande virus och for anhöriga runt en patient med kraftigt nedsatt
immunfOrsvar. Men risken fOr biverkningar och resistensutveckling gör att
läkemedelsbehandling i större skala inte är något alternativ till
influensavaccination.
Influensa är främst en luftburen smitta som sprids vid inandning efter nysning av
en influensasmittad person. Viruset sprids också genom droppsmitta vid
direktkontakt eller via ytor som berörts av influensasmittade. Det finns ett visst
stöd for att forbättrad handhygien och användning av mun- eller andningsskydd
skyddar mot luftvägsinfektion i allmänhet, och så även mot influensa. Men det är
en begränsad skyddseffekt. Förbättring av handhygien har bäst effekt for yngre
barn och i låginkomstIänder.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att antiviraI behandling och andra tillgängliga
forebyggande åtgärder är bra komplement, men inte alternativ till
influensavaccination.
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10. Vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess
kostnader och intäkter i staten, kommunerna och
landstingen
Den hälsoekonomiska analysen omfattar vaccination av alla som i dag
rekommenderas vaccination. Dessa är uppdelade i tre riskgrupper som delvis
överlappar varandra: personer över 65 år, gravida i andra och tredje trimestern,
samt medicinskt definierade riskgrupper. Den hälsoekonomiska analysen löper
över ett år och jämför vaccination av riskgrupper med en situation utan
vaccination.
Ett införande av influensavaccination i ett särskilt program skulle innebära en
ungefärlig kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) på 140000
kronor för individer 65 år och äldre, 120 000 kronor för gravida, samt 40 000
kronor för individer i medicinska riskgrupper.
Resultaten påverkas av andra antaganden om skyddseffekten av vaccinet, hur
många av de influensasjuka som söker sjukvård samt andelen som måste få vård på
sjukhus.
En beräkning har gjorts av budgetpåverkan under det första året efter ett införande i
ett särskilt vaccinationsprogram. Givet ett antagande om ett upphandlat lägre
vaccinpris än listpriset (50 procent lägre för nv och 16 procent för LArv 3 ), skulle
ett införande i et! särskilt program innebära en ökad årlig kostnad för vaccination
om ungefär 221 miljoner kronor för individer 65 år och äldre, 8 miljoner kronor för
gravida, samt 76 miljoner kronor för medicinskt definierade riskgrupper.
Behandlingskostnaderna skulle minska årligen med 90 miljoner kronor för
personer över 65, 600 000 kronor för gravida och 40 miljoner kronor för
medicinskt definierade riskgrupper.
Kostnader och besparingar för respektive grupp går inte att addera direkt för att få
en total summa, eftersom grupperna överlappar varandra. Exempelvis är 54 procent
av personerna i de medicinskt definierade riskgrupperna också över 65 år. Justerat
för överlappning av gmpperna blir den totala ökade årliga kostnaden ungefär 155
miljoner kronor (261 miljoner kronor i ökade kostnader för vaccination samt
besparingar om 106 miljoner kronor).

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att de hälsoekonomiska effekterna motiverar ett
införande av influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram för personer
som är över 65 år, gravida och personer i medicinskt definierade riskgrupper.
Kostnaden kan variera kraftigt beroende på att antalet insjuknade och hur svår

3
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sjukdomen är. Det varierar mellan influensasäsongerna liksom vaccinets effekt
utifrån matchningen mellan vaccin och cirkulerande virus.

11. Möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter
Uppföljning och utvärdering är centrala delar av nationella vaccinationsprogram.
Det säkerställer att programmen uppfyller målen for effekt, säkerhet och
genomforande.
Uppfoljningen av influensa måste ta hänsyn till sjukdomens särdrag: virustyperna
cirkulerar i olika omfattning olika år, vaccinerna ger begränsat och relativt
kortvarigt skydd och influensavirus forändras så att vaccinerna måste ändras infor
varj e säsong.
Om influensavaccinering av riskgrupper infors som särskilt vaccinationsprogram
kan det fOljas upp inom foljande Olmåden:
• Vaccinationstäckning. Vaccinationer som omfattas av nationella
vaccinationsprogram ska registreras i det nationella vaccinationsregistret och
bland 65 år och äldre och gravida kommer vaccinationstäckningen att beräknas
genom sambearbetning av vaccinationsdata med relevanta hälsodata- och
kvalitetsregister. Uppgifter om riskgrupp får inte anges i vaccinationsregistret
och nämnardata om det totala antalet patienter saknas for medicinskt
defmierade riskgrupper, vilket forsvårar uppfoljningen av
vaccinationstäckningen. Vissa medicinskt definierade riskgrupper kan man
skatta genom att bearbeta data från andra hälsodataregister, men andra grupper
kan behöva foljas upp genom riktade studier.
• Sjukdomsförekomst. Laboratorieverifierade influensafall är
amnälningspliktiga sedan l dec 2015, och data om dessa fall finns i olika
register. Genom sambearbetning av data från registren kan man skatta antalet
insjuknade i vissa riskgrupper.
• Mikrobiologisk epidemiologi. Detta omfattar studier av vilka subtyper och
linjetyper av influensa som cirkulerar, fordjupad karakterisering av ett urval av
de cirkulerande stammarna, samt kartläggning av vaccinations genombrott.
• Vaccinens effekt. Det går att uppskatta vaccinens effektivitet i olika säsonger
genom att bearbeta data i vaccinationsregistret, SmiNet och andra
hälsoregister. Men skattning begränsas av svårigheten att avgränsa vissa
medicinskt definierade riskgrupper.
• Attityder till vaccination. Studier genomfors om vaccinationstäckningen är
låg eller minskar.
Influensaövervakning och viss uppfoljning av influensavaccination bedrivs redan i
dag. Kostnaden beräknas till ungefår l 500000 kronor per år varav 145 000 är
ökade kostnader vid ett inforande i ett särskilt program. Under det fOrsta året
behövs även en insats for att infonnera nya användare om rapporteringen till
vaccinationsregistret, vilket beräknas kosta ungefår 145 000 kronor.
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Slutsatser
Folkhälsomyndigheten bedömer att möjligheterna till uppföljning är goda och att
ett inforande av influensavaccination i ett särskilt vaccinationsprogram skulle
forbättra möjligheterna till uppfoljning, eftersom vaccinationerna då skulle
rapporteras in till vaccinationsregistret. För vissa medicinskt definierade
riskgrupper forsvåras avgränsningen och uppfoljningen av att
riskgruppstillhörigheten inte registreras i vaccinregistret.

12. Behovet av informationsinsatser i förhällande till
allmänheten och värdgivare och kostnaden för dessa
insatser
Behovet av information och kostnaden för den styrs av vilka mål som sätts upp for
vaccinationen av respektive riskgrupp och for informationen om
vaccinationsprogrammet.
Infors ett särskilt vaccinationsprogram mot influensa måste nuvarande
infonnationsmaterial, inklusive versioner översatta till andra språk, revideras och
utvecklas for digitala kanaler som nationella myndigheter och landsting använder
sig av for att kommunicera om vaccinationer med allmänhet och vårdpersonal. Det
kan också vara nödvändigt att genomföra attitydundersökningar for att få underlag
for infonnationen till vårdpersonal och riskgrupper. Dessutom behövs en
webbutbildning for vårdpersonal.
Infonnationskostnaderna uppskattas till 1,8 milj oner kronor per år.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att infonnation är en självklar och viktig del av ett
vaccinationsprogram och att planering och genomforande av infonnationsinsatser
är en forutsättning för att kunna nå riskgrupperna.

13. Medicinetiska och humanitära överväganden
Det främsta skälet for att infOra influensavaccination som ett särskilt
vaccinationsprogram är förbättrade möjligheter att skydda personer i vissa
riskgrupper som riskerar allvarlig eller livshotande sjukdom om de smittas.
Vacciner mot säsongsinfluensa har dessutom använts under många år och allvarliga
biverkningar är sällsynta. Redan nu vaccineras en stor del av riskgrupperna, så
inforandet av ett särskilt vaccinationsprogram skulle sannolikt inte minska
resurserna for andra åtgärder inom sjukvården. Vården skulle också bli mer jämlik
över landet vad gäller kostnadsfri influensavaccination for riskgrupperna.
Ett problem är att ktmskapen om skyddseffekten av influensavaccination är
begränsad for vissa av riskgrupperna. Dessutom varierar skyddseffekten dessutom
varierar mellan olika säsonger beroende på hur väl vaccinet överensstämmer med
de virus som cirkulerar i samhället.
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Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer det som etiskt hållbart att införa
influensavaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för de aktuella
riskgrupperna. Den viktigaste anledningen är att det kan skydda de individer som
riskerar allvarlig eller livshotande sjukdom om de smittas. Ytterligare en anledning
till införande i särskilt program är att vården skulle bli mer jämlik över landet. Det
skulle också ge bättre möj ligheter till uppföljning än vad som finns i dag.
Socialstyrelsens råd för etiska frågor tagit del av detta underlag, inklusive bilagor.
Rådet har inget att tillägga till Folkhälsomyndighetens bedömning om ett särskilt
vaccinationsprogram mot influensa.
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Bilaga 1. Medverkande i
Folkhälsomyndighetens bedömning
Salumeh Bastami, utredare och projektledare
Lisa Brouwers, enhetschef, enheten för epidemiologi och hälsoekonomi
Mia Brytting, enhetschef, enheten för laborativ virus- och vaccinövervakning
AnnaSara Camahan, epidemiolog
Ellinor Cronqvist, utredare
Sofie Larsson, hälsoekonom
Ann Lindstrand, enhetschef, enheten får vaccinationsprogram
Hanna Lobosco, utredare
Adam Roth, sakkunnig på vaccin
Anders Tegnell, avdelningschef, avdelningen för epidemiologi och utvärdering
Ingrid Uhnoo, sakkunnig på vaccin, docent
Ellen Wolff, hälsoekonom
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Bilaga 2. Övriga riskgrupper
Riskgrupper som inte ingätt i bedömningen
Friska barn
Den nuvarande rekommendationen om influensavaccination av riskgrupper i
Sverige syftar till att minska risken för allvarlig sjukdom hos medicinska
riskgrupper inklusive hos barn. Arlig säsongsinfluensavaccination av alla friska
barn ingår inte i nuvarande rekommendation och har därför inte omfattats av
Folkhälsomyndighetens bedömning om vaccination för riskgrupper.
I USA rekommenderas vaccination mot influensa för alla som är sex månader och
äldre och vissa länder i Europa har börjat införa allmän vaccination av barn. I
Storbritannien vaccinerar man sedan 2013 friska barn stegvis i olika åldersgrupper
för att minska risken för allvarlig sjukdom hos barnen och för att minska
smittspridningen i befolkningen. Utvärdering av insatsema pågår, och under de
senaste säsongerna har man kunnat visa på minskad sjuklighet för barn i vissa
åldersgmpper. Men vilken ålder som är bäst för vaccination och effekten på
befolkningen i stort är fortfarande under utvärdering.

Vaccination av hushållskontakter och sjukvårdspersonal runt personer med
kraftigt nedsatt infektionsförsvar
Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förebygga och behandla
influensa bör hushållskontakter och sjukvårdspersonal runt personer med kraftigt
nedsatt infektionsförsvar erbjudas vaccination. Dessa har inte ingått i bedömningen
om ett särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper, eftersom de inte löper ökad
risk att drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom till följd av influensa. När
man bedömer om hälso-och sjukvårdspersonal ska erbjudas vaccination kan man
väga in andra aspekter än minskad risk för patienten, exempelvis arbetsmiljö.
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Förord
Den l januari 2013 trädde ny lagstiftning i kraft som bland annat innebär att det är
regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella
vaccinationsprogram. Sådana program delas upp i allmänna, som erbjuds hela
befolkningen, och särskilda, som erbjuds individer i definierade riskgrupper.
I samband med den nya lagstiftningen fick Socialstyrelsen i uppdrag att pröva om
de vaccinationer som omfattas av rekommendationer eller motsvarande bör ingå i
ett särskilt vaccinationsprogram (S20 13/240/FS, delredovisning el. En del i
uppdraget var att utreda vaccination mot pneumokocker fdr riskgrupper. När
ansvaret fdr vaccinationsprogrammen övergick från Socialstyrelsen till
Folkhälsomyndigheten den l juli 2015 fdrdes även regeringsuppdraget om
riskgruppsvaccinationer över.
Det här beslutsunderlaget är slutredovisningen av uppdraget, och det är ett stöd fdr
regeringens beslut om pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram.
Projektgruppen på Folkhälsomyndigheten har bestått av projektledare Hanna
Lobosco, samt Salumeh Bastarni, Ellinor Cronqvist och Adam Roth. Samtliga
medverkande i Folkhälsomyndighetens bedönming framgår av bilaga l. I den
slutliga utfornmingen har enhetschef Ann Lindstrand och avdelningschef Anders
Tegnell deltagit.

Folkhälsomyndigheten
Johan Carlson
Generaldirektör
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Förkortningar
IPD

invasiv pneumokocksjukdom

KOL

kronisk obstruktiv lungsjukdom

PCV

konjugerat pneumokockvaccin

PPV

polysackaridpneumokockvaccin

TIV

!rivalent inaktiverat influensavaccin

QALY

kvalitetsjusterade levnadsår (QuaIity Adjusted Life Years)
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Ordlista
Allmänna vaccinationsprogram

Program med vaccinationer som
erbjuds hela befolkningen vid vissa
åldrar och som nu bara omfattar barn.

Aspleni/hypospleni

Avsaknad av, eller nedsatt funktion i,
mjälten.

Cochleaimplantat

Hörhjälpmedel där en yttre
ljudprocessor för över signaler till ett
implantat inopererat i hörselsnäckan.

Immunsupprimerad

Individ med nedsatt immunförsvar.

Incidens

Antalet fall aven viss sjukdom som
inträffar i en population under en
defmierad tidsperiod. Anges
exempelvis som antalet insjuknade per
100 000 invånare och år.

Invasiv infektion

Infektion som tar sig igenom
slemhinnornas immunIörsvar, in i
blodbanan och sprids till normalt
sterila delar av kroppen.

Kvalitetsjusterade levnadsår (QALY)

Ett effektrnått som används för att
värdera nyttan aven medicinsk insats.
Måttet tar hänsyn till både livskvalitet
och livslängd och gör det möjligt att
jämföra insatser på olika medicinska
områden.

Riskgrupp

Grupp av individer som har ökad risk
att smittas aven viss sjukdom, eller
som har ökad risk att drabbas av
allvarlig eller livshotande sjukdom om
de smittas.

Serotyper

Samma art aven bakterie eller virus,
men med olika ytantigen.

Serotype replacement

Minskad förekomst av vissa
bakterietyper skapar en ekologisk
nisch, vilket gynnar andra
bakterietyper som kan växa till.

Särskilda vaccinations program

Program med vaccinationer som
erbjuds personer i definierade
riskgrupper.
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Sammanvägd bedömning
Folkhälsomyndigheten bedömer att pneumokockvaccination till vissa riskgrupper
bör införas som ett nationellt särskilt vaccinationsprogram. Bedömningen har gjorts
utifrån de tre kriterier och 13 faktorer som beskrivs i smittskyddslagstiftningen och
dess förarbeten. För att en vaccination ska omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram ska vaccinationen
•

effektivt förhindra smittspridning eller minska sjukdomsbördan av
smittsanuna sjukdomar i befolkningen eller vissa grupper av befolkningen

•

vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv

•

vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.

Folkhälsomyndigheten föreslår att personer som är äldre än två år och har någon av
följande diagnoser och tillstånd omfattas av ett nationellt särskilt
vaccinationsprogram mot pneumokocksjukdom:
•

kronisk hj ärtsjukdom

•

kronisk lungsjukdom, såsom KOL eller svår astma

•

kronisk leversjukdom

•

kronisk njursvikt

•

diabetes mellitus

•

aspleni/hypospleni

•

andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
med sekretstagnation, t.ex. kroniska neurologiska sjukdomar, Downs
syndrom eller cystisk fibros

•

likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot
skallen

•

cochleaimplantat

•

tillstånd som innebär kraftigt nedsatt inununförsvar p.g.a. sjukdom eller
behandling, t.ex. lungcancer, behandling med TNF-alfahämmare eller
cytostatika.

Riskgrupperna är mer eller mindre heterogena och i vissa fall kOturner det att
krävas en individuell bedömning om vaccination ska erbjudas.
Folkhälsomyndigheten bedömer att pneumokockvaccination till dessa riskgrupper
är effektivt och minskar sjukdomsbördan. Pneumokocksjukdom utgör en stor
sjukdomsbörda som innefattar allvarlig och livshotande sjukdom till fOljd av
lunginflammation och invasiv pneumokocksjukdom (IPD, det vill säga sjukdom
med pneumokocker i t.ex. blodet eller ryggmärgsvätskan). För riskgrupperna är
risken att drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom högre än för befolkningen i
övrigt och för vissa av grupperna avsevärt högre. Det finns säkra vacciner som har
använts i flera år, och som minskar risken för både lunginflammation och IPD.
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Folkhälsomyndigheten bedömer att de hälsoekonomiska effekterna motiverar ett
införande av pneumokockvaccination som särskilt vaccinationsprogram för
riskgrupperna. Den hälsoekonomiska analysen visar att pneumokockvaccination
för personer i dessa grupper har en låg kostnad per vunnet kvalitetsjusterat
levnadsår eller är kostnadsbesparande och har bättre effekt (mätt i
kvalitetsjusterade levnadsår) än en situation utan vaccination. Resultaten påverkas
inte mycket av ändrade förhållanden. Störst påverkan har förändringar i
antagandena om vaccinernas effekt, antalet vårddagar och behovet av extrabesök
för vaccinering.
En beräkning har gjorts av budgetpåverkan under det första året efter ett införande
av ett särskilt vaccinationsprogram för de medicinskt definierade riskgrupperna.
Vid ett antagande om att det upphandlade vaccinpriset blir lägre än listpriset (20
30 procent beroende på typ av vaccin), visar beräkningen en ökad kostnad för
vaccination med cirka 43 miljoner kronor, samt en kostnadsbesparing på grund av
minskade behandlingskostnader med knappt nio miljoner kronor. Under det första
året blir kostnaderna för programmet alltså större än besparingarna som uppstår till
följd av minskad sjukdomsbörda. Den hälsoekonomiska analysen löper över fem
år, och effekten av minskad sjukdomsbörda bidrar till kostnadsbesparingar på
längre sikt.
Folkhälsomyndigheten bedömer att ett införande av pneumokockvaccination som
särskilt vaccinationsprogram är hållbart ur ett medicinetiskt och humanitärt
perspektiv. Nyttan av pneumokockvaccin överväger tydligt riskerna och det finns
tillräckligt vetenskapligt stöd för att vaccinerna är säkra. Ett viktigt argument för
ett särskilt vaccinationsprogram är möjligheten att ge utsatta individer skydd mot
allvarlig sjukdom som kan leda till död eller bestående men. Vården skulle också
bli mer jämlik över landet eftersom erbjudandet om vaccination ser olika ut på
olika orter både i vilket vaccin man får och kostnaden för patienten.
Sannolikt skulle ett särskilt program leda till en högre vaccinationstäckning och
dessutom ge betydligt bättre möjligheter till uppföljning. Socialstyrelsens råd för
etiska frågor har tagit del av detta underlag, inklusive bilagor. Rådet har inget att
tillägga till Folkhälsomyndighetens bedönming om ett särskilt vaccinationsprogram
mot pneumokocker.
De riskgrupper som Folkhälsomyndigheten bedömer inte bör omfattas av ett
särskilt vaccinationsprogram framgår av bilaga 2. Några av dessa grupper kan bli
aktuella för Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot
pneumokocker.
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Summary
Vaccination against pneumococcal disease in the Swedish
National Immunization Program - support for a
governmental decision
The Public HeaIth Agency of Sweden (PHAS) proposes that pneumococcal
vaccination of certain risk groups should be included in the Swedish National
Immunization Program (NIP). The assessment of the PHAS is based on three
criteria and 13 factors described in the Swedish legislation for controi of
communicable diseases (the Communicable Diseases Act). For a vaccine to be
inc1uded in the NIP, the vaccination should i) efficiently prevent spread or reduce
the disease burden of communicable disease in the population or specified groups,
ii) be cost effective from a societal perspective, and iii) be sustainable from an
ethical and humanitarian point ofview.
The PHAS proposes that individuals two years of age and older with the following
diagnoses and conditions should be inc1uded in the NIP:
• chronic cardiac diseases
• chronic respiratory diseases, such as chronic obstructive pulmonary disease or
severe asthma
• chronic liver disease
• chronic kidney failure
• diabetes mellitus
• asplenia or splenic dysfunction
• other conditions that lead to reduced lung function or cough flow and
stagnation of secretion, e.g. chronic neurological diseases, Down's syndrome,
and cystic fibrosis
• cerebrospinal fluid leaks or blood-brain barrier damage following skull surgery
or trauma
• cochlear implants
• conditions with severe immunosuppression either due to disease or treatment,
such as lung cancer or treatment with TNF inhibitors or chemotherapy.
Groups at high risk due to medical conditions are often heterogeneous and will in
some cases require an individual assessment ofwhether vaccination should be
offered or not.
The PHAS considers pneumococcal vaccination of the above-mentioned risk
groups to be effective and to reduce the disease burden. Pneumococcal disease
represents a considerable disease burden, including serious and life-threatening
illness following pneumonia and invasive pneumococcal disease (IPD). The above
mentioned groups have a higher risk of serious and life-threatening illness than the
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rest ofthe population, and for some of the groups the risk is significantly higher.
There are safe vaccines that have been used for several years that reduce the risk
for both pneumoni a and IPD.
The PHAS considers introducing pneumococcal vaccination of the above
mentioned risk groups into the NIP to be justified from a health economic
perspective. The health economic analysis shows that pneumococcal vaccination to
individuals in these risk groups has a low cost per quality-adjusted life year
(QALY) gained or is cost-saving and has a better effect (measured by QALYs)
compared to a situation without vaccination. Sensitivity analyses show that the
results of the health economic analysis are sensitive to assumptions about vaccine
effectiveness, the number of days in hospital care, and the need for additional visits
in order to administer the vaccine.
Budget impact in the first year has been calculated. Assuming a procured price for
the vaccine (20-30 percent lower than the list price depending on the vaccine type),
introduction of pneumococcal vaccination of risk groups into the NIP would entail
an increased cost of approximately SEK 43 million and savings of approximately 9
million due to reduced treatment costs. During the first year after inc\usion in the
program, the costs will exceed the savings. The health economic analysis extends
over five years, and the effect of reduced disease burden leads to cost savings in the
long term.
The PHAS considers the introduction of pneumococcal vaccination of risk group s
into the NIP to be sustainable from an ethical and humanitarian perspective. The
benefits of pneumococcal vaccination clearly overweigh the risks, and there is
sufficient scientific evidence showing that the vaeeines are safe. Inclusion of
pneumococcal vaccination in the NIP allows protection ofvulnerable individuals
who might otherwise suffer serious and life-threatening illness. Health care would
also become more equitable across the country because current policies involve
considerable differences between the 21 county councils conceming which type of
vaeeine is offered and the vaccination costs for the individual. It is also likely that
inc\uding pneumococcal vaccination of risk groups into the NIP willlead to a
higher vaccination coverage and allow better monitoring of vaccination effects.
The Ethical Advisory Group of The National Board of Health and Welfare was
consulted, and no objections to the PHAS proposal were sta!ed.
N.B. The title of the publication is translated from Swedish, however no full version of the publication has been
produced in English.
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Bakgrund
Uppdraget
När den nya regleringen av nationella vaccinationsprogram trädde i kraft fick
Socialstyrelsen i uppdrag att pröva de vaccinationer för riskgrupper som det sedan
tidigare finns rekommendationer eller motsvarande om I . En del av uppdraget är att
utreda om pneumokockvaccination för riskgrupper bör ingå i ett nationellt särskilt
vaccinationsprogram. Ansvaret för vaccinationsprogrammen övergick från
Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten den l juli 2015 och då fördes även
regeringsuppdraget om vaccinationer för riskgrupper över.
Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram, för hela
befolkningen, och särskilda vaccinationsprogram för riskgrupper. Regeringen
beslutar om vilka sjukdomar som ska omfattas av nationella vaccinationsprogram,
baserat på underlag från Folkhälsomyndigheten. Därefter meddelar
Folkhälsomyndigheten föreskrifter om programmen, t.ex. vilka grupper som ska
erbjudas vaccin, antalet doser som ska ges och med vilka intervall. Landsting och
kommuner ansvarar för genomförandet och ska erbjuda befolkningen de
vaccinationer som ingår i programmen kostnadsfritt.
Enligt smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten ansvarar landstingen för
genomförandet av särskilda vaccinationsprogram, även för barn som omfattas av
elevhälsan. Vaccinationer inom de nationella programmen ska också registreras i
det nationella vaccinationsregistret enligt lagen (2012:453) om register över
nationella vaccinationsprogram.
Utöver de nationella vaccinationsprogrammen kan Folkhälsomyndigheten ge ut
rekommendationer om vaccinationer. De är inte bindande, utan landsting och
kommuner beslutar om de ska följa rekommendationerna och om avgifter för
patienterna.

Förutsättningar
Smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten preciserar kriterier och faktorer som
ska ligga till grund för bedömningar om ändringar i de nationella
vaccinationsprogrammen, vilket ska ge en tydlig och öppen bedömningsprocess.
En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram är enligt smittskyddslagen (2004:168, 2 kap. 3 d §) att det
finns ett vaccin mot sjukdomen som går att ge utan föregående diagnos, och som
ger mer än kortvarig immunitet mot sjukdomen i hela eller delar av befolkningen.
Finns det ett sådant vaccin kan Folkhälsomyndigheten bedöma om det finns
tillräckliga skäl för att föra in det i ett nationellt vaccinationsprogram.

I

Regeringsuppdrag S2013/240/FS, delredovisning e.
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Bedömningen ska enligt smittskyddsförordningen (2004:255, 7 §) beakta 13
faktorer och redovisa dem utan inbördes rangordning:
l.

sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda
individer

2. vaccinationens förväntade påverkan på sjukdomsbördan och på
sjukdomens epidemiologi
3.

det antal doser som krävs för att uppnå önskad effekt

4.

de målgrupper som ska erbjudas vaccination

5.

vaccinets säkerhet

6.

vaccinationens påverkan på verksamhet i landsting, konununer och privata
vårdgivare

7. vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner i de nationella
vaccinationsprogranunen
8.

allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess påverkan på
attityder till vaccinationer generellt

9.

vilka andra tillgängliga, förebyggande åtgärder eller behandlingar som kan
vidtas eller ges som alternativ till vaccination i ett nationellt
vaccinationsprogram

10. vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess kostnader och
intäkter i staten, kommunerna och landstingen
11. möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter i de avseenden
som anges i 1-10 samt statens beräknade kostnader för sådan uppföljning
12. behovet av informationsinsatser i förhållande till allmänheten och
vårdgivare och kostnaden för dessa insatser
13. medicinetiska och humanitära överväganden.
Utifrån 13 faktorerna gör Folkhälsomyndigheten en sammantagen bedömning med
fokus på tre kriterier som ges särskild vikt i lagstiftningen. Enligt smittskyddslagen
(2 kap 3e §) ska en smittsam sjukdom omfattas av ett nationellt
vaccinationsprogram, om vaccination mot sjukdomen kan förväntas
l.

effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen

2.

vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt

3.

vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.

Bedömningsprocessen
Bedömningen utgår från kriterier och faktorer ismittskyddslagen (2004: 168) och
smittskyddsförordningen (2004: 255). I korthet inleddes processen med att en
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expertgrupp tog fram ett kunskapsunderlag, som sedan bedömdes aven
sakkunniggrupp, vars utlåtande varit rådgivande inför Folkhälsomyndighetens
bedömning. Under arbetets gång flyttades ansvaret för de nationella
vaccinationsprogrammen från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten, som har
omarbetat den hälsoekonomiska utvärderingen och gjort den slutgiltiga
bedötnningen.
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Pneumokocker
Sjukdom
Pneumokocker är en vanlig bakterie hos människor som kan orsaka olika
sjukdomstillstånd, exempelvis bihåleinflammation, öroninflammation och
lunginflammation, men också allvarliga infektioner som hjärnhinneinflammation,
blodförgiftning, hjärtsäcks- eller hjärtklaffsinflammation, bukhinneinflanunation,
olika mjukdelsinfektioner och infektioner i leder. När bakterien påträffas på ställen
i kroppen som annars är sterila, t.ex. blodet, ryggmärgsvätska och ledvätska, så
kallas det för invasiv pneumokocksjukdom (IPD). Utredningen om
pneumokockvaccination till riskgrupper har fokuserat på lunginflammation och
IPD.
Under 2000 förekom cirka 14,5 miljoner fall av allvarlig pneumokocksjukdom i
världen, vilket ledde till ungefår 826 000 dödsfall bland barn under fem år.
Pneumokockbakterien fums huvudsakligen i näsan och svalget. De flesta bär på
bakterier utan att få symptom (bärarskap ) vilket är vanligast bland barn i
förskoleåldern. Pneumokocksjukdomar är vanligast hos små barn och äldre vuxna.
Det är också tydligt att individer med vissa kroniska sjukdomar och tillstånd, samt
individer med kraftigt nedsatt immunförsvar löper en ökad risk att drabbas av
livshotande sjukdom till följd av pneumokocksjukdom.
Pneumokocken har en polysackaridkapsel som fungerar som ett skydd mot
kroppens immlmförsvar, och det är den viktigaste faktorn för bakteriens förmåga
att orsaka sjukdom. Det finns över 90 olika typer av pneumokockbakterier
(serotyper) baserat på olikheter i polysackaridkapselns struktur.

Vaccin
Det finns två sorters pneumokockvaccin tillgängliga i Sverige. Båda innehåller
kapselpolysackarider från pneumokockserotyper, det ena som rent
polysackaridvaccin och det andra som polysackarider kopplade till ett protein.
Pneumokockpolysackaridvaccinet PPV23 (Pneumovax) innehåller kapselmaterial
från 23 olika pneumokockserotyper som historiskt har orsakat 75-85 procent av de
allvarliga pnemnokocksjukdomarna hos barn och vuxna. Vaccinet skyddar äldre
barn och vuxna mot IPD med de flesta studier har inte kunnat visa på någon
skyddseffekt mot lunginflalmnation. Patienter med nedsatt iImnunförsvar får minst
skyddseffekt av PPV23 och även hos barn under två års ålder fungerar vaccination
med PPV dåligt. Vaccinet godkändes på 1980-talet och har rekonunenderats till
defmierade riskgrupper i Sverige sedan 1994.
Konjugerat pneumokockvaccin (PCV), där polysackariden är kopplad till ett
bärarprotein, innehåller kapselmaterial från 13 respektive 10 olika serotyper
(PCVI3, Prevenar13 respektive PCV10, Synflorix). PCV ger ett bra antikroppssvar
även hos barn under två års ålder. Det skyddar mot IPD och ger även visst skydd
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mot lunginflammation. PCV har till skillnad från PPV en effekt på bärarskap i
näsan för de serotyper som ingår i vaccinet.
I Sverige infördes PCV i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2009, fem
landsting hade infört allmän vaccination med PCV tidigare. Vaccinet innehöll från
början bara 7 serotyper (PCV7), men från 2010 används de bredare vaccinerna
PCV13 och PCVlO. PCV13 är godkänt för användning till barn från sex veckor till
18 år och till vuxna, och används i ökande omfattning till patienter med nedsatt
immunförsvar. PCVI0 är godkänt för barn från sex veckor till 5 år. Upphandlingar
av vaccin görs via nationella ramavtal och delvis på regional nivå, vilket innebär att
några landsting har upphandlat PCVIO medan andra landsting har valt PCV13.
I flera länder har användning av PCV bland barn kraftigt minskat antalet fall av
IPD orsakad av de serotyper som ingår i vaccinet. Men samtidigt har
pneumokockinfektionerna orsakade av serotyper som inte ingår i vaccinet ökat.
Eftersom PCV delvis motverkar bärarskap med de serotyper som ingår i vaccinet
ändras bakteriefloran bakom näsan och i svalget, vilket gynnar andra serotyper som
ökar i förekomst (serotype replacement).

Nuvarande rekommendationer om vaccination mot
pneumokocker
År 1994 gav Socialstyrelsen ut allmänna råd om vaccination med PPV23 till vuxna
och barn över två års ålder i ett antal definierade riskgrupper:

• patienter med svåra kroniska sjukdomar som erfarenhetsmässigt medför ökad
risk att insjukna i pneumokockinfektioner med bakterier i blodet, till exempel
personer med kroniska hjärt-, lung- och njursjukdomar, diabetes, alkoholism,
levercirrhos och Downs syndrom
• patienter med nedsatt immunförsvar genom anatomisk eller funktionell aspleni
• patienter med nedsatt immunförsvar på grund av hivinfektion, lymfom m.fl.
och patienter med immunsuppressiv behandling som erfarenhetsmässigt leder
till ökad risk för pneumokockinfektioner
• patienter med skallfraktur eller läckage av ryggmärgsvätska
Enligt de allmänna råden som nu övergått till Folkhälsomyndigheten (HSLF -FS
2015: l) kan vaccination övervägas även för personer över 65 år eftersom de löper
ökad risk att insjukna i svåra pneumokockinfektioner.
Utöver riskgrupperna i nuvarande rekommendationer har Folkhälsomyndigheten
belyst ytterligare grupper i bedömningen. Dels har de övergripande riskgrupperna
utvidgats med fler specifika diagnoser, dels har bedömningar gjorts för personer
med cochleaimplantat, rökare, drogmissbrukare, samt hemlösa eller på annat sätt
socialt utsatta.

17

191

Folkhälsomyndighetens bedömning av de
13 faktorerna
I det här kapitlet redogörs för Folkhälsomyndighetens bedönming av de 13 faktorer
som enligt smittskyddsförordningen (2004:255, 7 §) ska beaktas vid ändringar i
nationella vaccinationsprogram. Under varje rubrik finns en kort sammanfattning
av kunskapsunderlaget och analysen, och Folkhälsomyndighetens slutsats, med
fokus på riskgrupperna som förslaget om ett särskilt vaccinationsprogram gäller.

1. Sjukdomsbördan i samhället, i hälso- och sjukvården och
för enskilda individer
Uppskattningsvis dör 1,6 miljoner människor i världen varje år av sjukdomar
orsakade av pneumokocker, den vanligaste är lunginflammation. I Europa är
lunginflannnation den vanligaste orsaken till död orsakad av infektioner, och
pneumokocker orsakar en stor andel av dem. Pneumokocksjukdom drabbar i första
hand små barn, äldre och personer i vissa medicinskt defmierade riskgrupper.

År 2005-2013 har incidensen av invasiv pneumokocksjukdom (IPD) i Sverige
varierat mellan 13,6 och 19,5 per 100000 och år. Incidensen är högst för barn
under två år och fOr äldre över 65. År 2014 anmäldes I 160 fall av IPD i Sverige,
vilket är den lägsta incidensen (12 fall per 100 000 invånare) sedan sjukdomen blev
amnälningspliktig. Det är sannolikt en effekt av det allmänna
vaccinationsprogrammet för barn. Dödligheten i IPD inom 30 dagar efter sjukdom,
var drygt 12 procent 2011-2014 och ökade exponentiellt med åldern.
Pneumokocksjukdom utgör en stor börda för sjukvården, de drabbade personerna
och samhället. Både IPD och lunginflammation orsakad av pneumokocker kan leda
till nedsatt funktion under flera månader med sjukskrivningar och försämrad
livskvalitet som följd.
Risken att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom är större för personer med
vissa kroniska sjukdomar och tillstånd med nedsatt immunfOrsvar, samt med
stigande ålder.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer at! pneumokocksjukdom utgör en stor
sjukdomsbörda i samhället, i hälso- och sjukvården och för enskilda individer.
Pneumokocker är en vanlig orsak till sjukdom och orsakar även allvarlig sjukdom
och dödsfall, särskilt bland personer med vissa tillstånd och kroniska sjukdomar
eller med nedsatt immunförsvar.
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2. Vaccinationens förväntade päverkan pä sjukdomsbördan
och pä sjukdomens epidemiologi
Under 2000-ta1ets första decennium infördes allmän vaccination av barn med PCV
i de flesta europeiska länder. Vaccinationsprogrammen har haft god effekt och
minskat antalet barn som drabbas av IPD och lunginflammation betydligt. I Sverige
har förekomsten av IPD bland barn under två år minskat med 71 procent jämfört
med åren före den allmänna vaccinationen; från 36,9 per 100 000 år 2006 till 10,8
per 100 000 år 2014.
Studier av PPV ger starkt stöd för en skyddseffekt mot IPD, medan man inte
systematiskt kunnat påvisa något skydd mot lunginflammation. För PCV fInns
starkt stöd för att vaccinet ger ett gott skydd mot IPD orsakad av de serotyper som
ingår i vaccinet, samt visst skydd mot lunginflammation.
Vaccineffekten av PPV är generellt sämre hos vuxna med kroniska sjukdomar än
hos friska vuxna. För personer med nedsatt immunförsvar är kunskapsläget oklart,
men sammantaget tyder data på att vaccinet har dålig effekt i dessa grupper. Efter
vaccination med PCV kan antikroppsnivån vara lägre hos personer med nedsatt
immunförsvar än hos friska individer. Vad detta har för klinisk betydelse fInns få
studier om, men data tyder på att vaccinet har effekt även hos dessa patienter.
I Sverige och andra länder har antalet IPD-fall orsakade av serotyper som ingår i
vaccinet sjunkit även bland äldre vuxna, som en indirekt effekt av
barnvaccinationen. Däremot har inte det totala antalet IPD-fall hos äldre vuxna
hittills minskat tydligt, eftersom serotyper som inte ingår i vaccinet samtidigt har
ökat. Detta påverkar den förväntade effekten av vaccination av riskgrupper.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccinationens förväntade effekt på
sjukdomsbördan är betydande. Det är tydligt att vaccination minskar risken för
både IPD och lunginflammation, även om kunskapsläget är oklart för vissa
specifIka diagnosgrupper. Eftersom PCV har en effekt på bärarskap av
pneumokocker innebär det allmänna vaccinationsprogrammet för barn att även
ovaccinerade personer skyddas genom att cirkulationen av serotyperna i vaccinet
minskar. PPV har ingen effekt på bärarskap och påverkar därför inte
smittspridningen i samma utsträckning.
Vaccinationens förväntade effekt på pneumokocksjukdomens epidemiologi på sikt
är svårare att bedöma. Sannolikt kommer effekten av att vaccinera riskgrupper
minska med tiden, eftersom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn leder
till att sjukdom orsakad av de serotyper som ingår i PCV blir ovanligare samtidigt
som sjukdom orsakad av andra serotyper kan öka. Därför är det svårare att förutse
vaccinernas effekt på epidemiologin hos pneumokocker jämfört med vacciner mot
andra sjukdomar, och det är viktigt att fortsätta följa utvecklingen och en eventuell
ökning av sjukdomar orsakade av serotyper som inte fmns i vaccinet (serotype
replacement).
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3. Det antal doser som krävs för att uppn~ önskad effekt
Studier visar att PCV 13 har effekt mot lunginflammation hos barn och äldre
personer, vilket inte är visat får PPV. Det finns också visst stöd får att PCV har
bättre effekt bland personer med nedsatt immunfårsvar än vad PPV har. PPV, å
andra sidan, innehåller fler serotyper (23 st.) och ger ett bredare skydd mot IPD. En
kombination av de två vaccintyperna borde alltså ge bäst effekt och samtidigt täcka
in flest serotyper. PCV och PPV stimulerar immunfårsvaret på olika sätt, vilket är
ytterligare ett argument får att kombinera de två vaccinerna, och det finns
dessutom studier som påvisar ett bättre antikroppssvar när PCV -vaccination fåljs
av PPV -vaccination 6-12 månader senare. En strategi med både PCV och PPV är
också vad som förordas får vissa riskgrupper i bl.a. Danmark, Norge och USA.
Ordningsfåljden på vaccinerna har betydelse får utvecklingen av antikroppar, det
ger bäst effekt att fårst vaccinera med PCV och sedan PPV.
Behovet av fåmyelsedoser, så kallad revaccination, är inte fastställt får något av
vaccinerna. För personer som genomgått benmärgstransplantation rekommenderas
PCV i 3-4 doser i en serie. Revaccination med PPV kan övervägas får personer
med ökad risk för allvarliga pneumokockinfektioner som har vaccinerats mer än
fem år tidigare.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att riskgrupper bör erbjudas vaccination med en
dos PCV och en dos PPV. Personer som genomgått benmärgstransplantation bör
erbjudas upprepade doser av PCV. Barn i riskgrupper som fått PCV i det allmänna
vaccinationsprogrannnet bör få PPV från två års ålder.

4. De målgrupper som ska erbjudas vaccination
Målgruppen får vaccination är i detta sammanhang de som löper ökad risk att
drabbas av allvarlig och livshotande sjukdom till fåljd av pneumokockinfektion.
Detta har också varit grunden för den riskgruppsbaserade vaccinationsstrategi som
tillämpats i Sverige sedan 1994, då Socialstyrelsen gav ut allmänna råd om
pneumokockvaccination till definierade riskgrupper. Men flera faktorer fårsvårar
bedömningen av vilka som är riskgrupper får pneumokocksjukdom. En del
diagnoser och tillstånd är sällsynta och svåra att studera, och flera grupper är
heterogena och överlappar varandra vilket också kan fårsvåra övergripande
slutsatser. Trots detta finns gott vetenskapligt stöd får att vissa defmierade grupper
har en ökad risk får allvarlig och livshotande sjukdom.
Liksom Sverige har många andra länder rekommendationer om
pneumokockvaccination till riskgrupper. Vilka grupper det gäller stämmer oftast
väl överens mellan länderna; det är äldre personer, personer med nedsatt
immunfårsvar, och personer med tillstånd och kroniska sjukdomar som innebär en
ökad risk får allvarligt sjukdomsfårlopp och död.

Slutsats
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Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns vetenskapligt stöd får att personer
med vissa tillstånd och kroniska sjukdomar samt personer med kraftigt nedsatt
immunförsvar, löper en ökad risk för allvarlig och livshotande sjukdom. Dessa
riskgrupper fmns i alla åldrar, är heterogena, delvis överlappande och svåra att
avgränsa, och för vissa kommer det att krävas en individuell bedömning om
vaccination ska erbjudas. De flesta personer i riskgrupperna har regelbunden
kontakt med vården och det finns goda möjligheter att nå dem med information och
erbjudande om vaccination.
Personer som är över 65 år har en ökad risk att drabbas av svår
pneumokocksjukdom, men föreslås av andra skäl inte omfattas av ett särskilt
vaccinationsprogram, om de inte ingår i ovan nämnda medicinska riskgrupper.
Riskgrupper som enligt Folkhälsomyndighetens bedömning inte bör omfattas av ett
särskilt vaccinationsprogram kommenteras ytterligare i bilaga 2.

5. Vaccinets säkerhet
Sammantaget överväger nyttan risken för de PPV- och PCV-vacciner som används
i Sverige i samtliga aktuella åldersgrupper (barn under sex år omfattas av det
allmänna vaccinationsprogrammet och ingår inte i denna bedömning).
Säkerhetsdata från studier av Prevenar 13 (PCV13) för vuxna har inte kunnat
påvisa något samband mellan vaccinet och allvarliga händelser efter vaccinationen.
Säkerhetsdata i olika riskgrupper är inte alltid insamlade i kliniska studier, men den
omfattande användningen av vaccinerna bör också tas i beaktande. PCV13 och
PCV10 rekommenderas inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för
barn och har i världen getts i över 600 miljoner doser, PPV rekommenderas tiII
riskgrupper och har globalt getts i över 175 miljoner doser.
Vaccinsäkerheten övervakas kontinuerligt och rapporteras regelbundet tiII
regulatoriska myndigheter. Inga säkerhetssignaler utreds för närvarande, och
produktresumeerna speglar den kända säkerhetsprofilen för produkterna. Allvarliga
biverkningar av Pneumovax (PPV23) är mycket ovanliga, men då antalet personer
som vaccinerats med Pneumovax i Sverige inte är känt går det inte att med säkerhet
ange hur vanliga biverkningarna är. I kliniska studier resulterade symptomatisk
behandling av misstänkta biverkningar i de flesta fall i full återhämtning.
För PCV 13 finns det generellt en trend mot fårre biverkningar med stigande ålder,
hos personer över 65 år rapporteras fårre biverkningar än hos yngre vuxna. Data
finns för ett begränsat antal grupper med nedsatt immunförsvar, och de visar
likartad frekvens av biverkningar som andra grupper. Samtidig vaccinering med
Prevenar 13 och trivalent inaktiverat influensavaccin (TlV) visade sig i två studier
ge något mer biverkningar (övergående huvudvärk, frossa och ledvärk) än för de
som endast fick Prevenar 13.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att nyttan av vaccinerna tydligt överväger
riskerna, samt att det finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att vaccinerna är säkra.
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PPV har använts för äldre och medicinskt definierade riskgrupper sedan många år
och för PCV finns stora studier av säkerhet och effekt.

6. Vaccinationens pSverkan pS verksamhet i landsting,
kommuner och hos privata vSrdgivare
När Socialstyrelsen tog fram de allmänna råden om pneumokockvaccination 1994
fanns bara PPV tillgängligt. Sedan dess har nya vacciner mot pneumokocker (PCV)
utvecklats och godkänts, och några landsting har kompletterat eller ersatt de
allmänna råden med egna rekommendationer och riktlinjer. Det är nu stora
skillnader mellan landstingen i typ vaccin och vaccinationskostnad för patienten.
Det finns också tecken på att vaccinationstäckningen varierar.
Enligt smittskyddslagstiftningen och dess förarbeten ansvarar landstingen för
genomförandet av nationella särskilda vaccinationsprogram, även för barn som
omfattas av elevhälsan. De verksamheter som huvudsakligen påverkas om
pneumokockvaccination för riskgrupper skulle införas är sjukhus- och
specialistkliniker, primärvården och vårdcentraler, samt vaccinationsmottagningar.
Men det är svårt att beräkna hur mycket arbetsbelastningen skulle öka. Dagens
rekommendationer innebär at! riskgrupperna redan erbjuds vaccination, och
troligen skulle et! införande i et! särskilt program påverka landsting med lägre
vaccinations täckning mest. Många vaccineras sannolikt i samband med andra
besök, och vaccinationen innebär i så fall ingen större extra insats. A andra sidan
kräver en rekommendation om ökat antal vaccindoser flera vårdbesök.
Vaccinationer inom nationella vaccinationsprogram ska registreras i det nationella
vaccinationsregistret och det är vårdgivaren som ansvarar för vaccinationen som
ska lämna uppgifterna till registret (lag om register över nationella
vaccinationsprogram, 2012:453). Om pneumokockvaccination införs som särskilt
program skulle det påverka de verksamheter som inte använder registret. Sannolikt
skulle förändringen först innebära en ökad arbetsbelastning, men sedan bli en
naturlig del av verksamheternas rutiner.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer at! vaccinationen kommer att påverka delar av
verksamheten i landsting, kommuner och hos privata vårdgivare, men at! den
ökade arbetsbelastningen främst gäller införandet av nya rutiner. För at! minimera
påverkan på verksamheterna kan vaccination mot pnenmokocker i riskgrnpper
samordnas med den årliga influensavaccinationen.

7. Vaccinets lämplighet att kombinera med övriga vacciner
i de nationella vaccinationsprogrammen
Pneumokockvaccination med PCV ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet
för barn och ges samtidigt med andra vacciner. För barn över två år saknas data om
att ge pneumokockvaccin samtidigt med andra vacciner.
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För vuxna finns inga nationella vaccinationsprogram, men kombination med
influensavaccination kan bli aktuellt. Studier bland vuxna har visat att PCV13 kan
ges samtidigt med trivalent inaktiverat influensavaccin (TIV) mot
säsongsinfluensa. Immunsvaret på PCV13 var något lägre när det gavs samtidigt
med nv än då PCV13 gavs ensamt, men detta saknar sannolikt klinisk relevans
eftersom effekten inte kvarstod på antikroppsnivåerna. Som nämnts under faktor
fem kan samtidig vaccinering med PCV 13 och nv även ge något högre frekvens
av biverkningar än då endast PCV 13 ges. Samtidig användning av andra vacciner
har inte undersökts. PPV23 kan ges vid sanuna tillfålle som influensavaccin om
man använder olika injektionsställen.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att pneumokockvaccinema kan kombineras med
andra vacciner inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, samt med
vaccin mot säsongsinfluensa. Pneumokockvaccinema används brett sedan flera år
och är en etablerad praxis inom hälso- och sjukvården.

8. Allmänhetens möjlighet att acceptera vaccinet och dess
p~verkan p~ attityder till vaccinationer generellt
Införandet av ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker skulle sannolikt
accepteras av majoriteten inom de tänkta målgrupperna och inte påverka den
generella attityden till vaccinationer negativt. Förtroendet för det nationella
vaccinationsprogrammet för barn är högt bland föräldrar, vilket kan öka
målgruppernas acceptans av pneumokockvaccination som särskilt program.
Vaccinationsstatistiken från barnhälsovården för 2014 visar att 97,5 procent av
tvååringarna var vaccinerade med tre doser pneumokockvaccin inom det allmänna
programmet. Det tyder på att småbarnsföräldrar i allmänhet litar på programmet
och sannolikt awiker inte föräldrar till barn i riskgrupper från andra i det
avseendet.
När det gäller vuxna i olika riskgrupper saknas statistik över vaccinationstäckning,
men vaccination med polysackaridvaccin har rekOlmnenderats och utförts i 20 år.
Det har inte heller förekommit några särskilda uppgifter om biverkningar från
pneumokockvaccinerna i sociala medier eller andra medier som skulle kunna
påverka allmänhetens förtroende.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att allmänhetens acceptans för vaccinerna är god
och att ett införande av pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram
inte skulle minska förtroendet för vaccinationer generellt. Vaccinerna används
redan sedan flera år och vaccinations täckningen bland spädbarn är hög, vilket kan
ses som ett tecken på stor acceptans i satnhället.
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9. Andra tillgängliga, förebyggande ätgärder eller
behandlingar som kan vidtas eller ges som alternativ till
vaccination i ett nationellt vaccinationsprogram
Utöver vaccination kan pneumokocksjukdom förhindras hos riskgrupper på olika
sätt:
• bättre behandling av grundsjukdomen
• immunglobulinbehandling
• förebyggande antibiotikabehandling
• livsstilsförändringar.
För patienter med grundsjukdomar som medför nedsatt immunförsvar leder
optimerad behandling av grundsjukdomen till ett bättre immunförsvar, och
därigenom vanligen till minskad risk för allvarlig pneumokocksjukdom.
Patienter med en speciell sorts antikroppsbrist kan behandlas genom att man
ersätter dessa antikroppar med immunglobulin, och därigenom minskar antalet
behandlingskrävande luftvägsinfektioner.
Förebyggande antibiotikabehandling för vissa individer med hög risk för IPD eller
där pneumokockvaccination inte haft effekt kan också vara ett sätt att minska
pneumokocksjukdom. Men det vetenskapliga stödet för sådana rekommendationer
är bristfålligt och det finns risk för att det kan leda till ökad antibiotikaresistens.
Livsstilsfaktorer som visat sig öka risken för pneumokocksjukdom är rökning, hög
alkoholkonsumtion, trångboddhet, och undervikt. Förändringar av dessa
livsstils faktorer kan troligen leda till minskad risk för allvarlig
pneumokocksjukdom.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att andra tillgängliga förebyggande åtgärder inte är
några alternativ till vaccination. Det finns effektiva antibiotika mot pneumokocker
som kan användas i förebyggande syfte i vissa begränsade grupper. På grund av
risken för utveckling av antibiotikaresistens bör man inte ge sådan behandling i stor
skala, det kan bara vara ett komplement till vaccination.

10. Vaccinationens samhällsekonomiska effekter och dess
kostnader och intäkter i staten, kommunerna och
landstingen
Den hälsoekonomiska analysen gäller tre riskgrupper som överlappar varandra i

viss mån:
•
•
•

individer med tillstånd som ger kraftigt nedsatt inununförsvar
individer med vissa tillstånd och kroniska sjukdomar som leder till ökad
risk för allvarlig och livshotande sjukdom (här kallade kroniskt sjuka)
individer över 65 år.
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Den hälsoekonomiska analysen löper över fem år och jämför en situation med
vaccination av riskgrupper med en situation utan vaccination.
Ett införande av pneumokockvaccination i ett särskilt program för individer med
kraftigt nedsatt immunförsvar är kostnadsbesparande och har bättre effekt mätt i
kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) jämfört med en situation utan vaccination.
För kroniskt sjuka är kostnaden cirka l 000 kronor per vunnet QAL Y och för
individer över 65 år cirka 380 000 kronor per vunnet QALY, jämfört med en
situation utan vaccination.
Känslighetsanalyser visar att resultaten i huvudsak är robusta. Det som påverkar
resultatet mest är förändringar i antaganden om skyddseffekten av vaccin, antalet
vårddagar och om det behövs extrabesök för vaccinering.
En beräkning har gjorts av budgetpåverkan under det första året efter ett införande i
särskilt vaccinationsprogram för kroniskt sjuka och individer med kraftigt nedsatt
inununförsvar. Vid ett antagande om att upphandlingen ger ett lägre vaccinpris än
listpriset (20 procent lägre för PCV och cirka 30 procent lägre för PPV)', skulle ett
införande i ett särskilt program för dessa grupper innebära en ökad kostnad för
vaccination med ungefär 43 miljoner kronor, och en kostnadsbesparing till följd av
minskad vårdkonsumtion med knappt nio miljoner kronor, jämfört med en situation
utan vaccination.
Under det första året efter införandet blir kostnaderna för programmet alltså större
än besparingarna som uppstår till följd av minskad sjukdomsbörda. Men den
hälsoekonomiska analysen gäller för fem år och effekten av den minskade
sjukdomsbördan ger kostnadsbesparingar på längre sikt, vilket alltså inte fångas i
detta budgetperspektiv.

Slutsats
Folkbälsomyndigheten bedömer att de hälsoekonomiska effekterna motiverar ett
införande av pneumokockvaccination som särskilt vaccinationsprogram för
kroniskt sjuka och individer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Vaccinationerna
bör i största möj liga mån samordnas med andra vårdbesök för att minimera
kostnaderna.

11. Möjligheterna till uppföljning av vaccinationens effekter
Uppföljning och utvärdering är centrala delar av nationella vaccinationsprogram,
liksom i allt framgångsrikt preventionsarbete. Om vaccination mot pneumokocker
förs in i ett nationellt särskilt vaccinationsprogram kan uppföljning göras inom
följande områden:

2 Upphandlade priser för PCV13 är sekretessbelagda och denna rabattsats är därför en skattning. För PPV23 baseras
antagandet pä Stockholms läns landstings Prislista med upphandlade vacciner, 2015.
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•

Vaccinations täckning. Vaccinationer som omfattas av nationella
vaccinationsprogram ska registreras i det nationella vaccinationsregistret.
Uppgifter om riskgrupp får inte anges i registret och hur många patienter
det fums i gruppen saknas för de flesta riskgrupperna, vilket försvårar
uppföljningen. Vissa grupper kan sannolikt följas genom sambearbetning
av data från andra register, medan andra kan behöva följas upp i riktade
studier.

•

Sjukdomsförekomst. IPD är en anmälningspliktig sjukdom, antalet fall
och dödligheten följs i hela befolkningen. Registerstudier behövs för att
kunna följa förekomsten av lunginflammation.

•

MiIu'obiologisk epidemiologi. Pneumokockvacciner skyddar bara mot
några av pneumokockserotyperna. För att kunna utvärdera och följa
utvecklingen för olika serotyper är serotypning av pneumokockstammar
viktigt.

Pneumokockvaccination följs upp redan i dag. Den ökade kostnaden för ett
införande i ett särskilt program har beräknats till ungefår 85 000 kronor per år.
Under det första året behövs även en insats för att informera nya användare om
rapportering till vaccinationsregistret, vilket beräknas kosta unge får 145 000
kronor.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer att möjligheterna till uppföljning generellt är goda
och att ett införande av pneumokockvaccination i ett särskilt vaccinationsprogram
skulle innebära en förbättring, eftersom vaccinationerna då skulle rapporteras in till
registret.

12. Behovet av informationsinsatser i förh~lIande till
allmänheten och v~rdgivare och kostnaden för dessa
insatser
Behovet av nationella informationsinsatser och kostnaderna för dem styrs av målen
för vaccinationerna och kommunikationen.
Inför ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker måste nuvarande
informationsmaterial, inklusive versioner översatta till andra språk, revideras och
utvecklas för vårdens och myndigheternas digitala kanaler i kommunikationen med
allmänhet och vårdpersonal. Dessutom behövs infonnationsmaterial för vuxna i
olika riskgrupper. Även informationen till den vårdpersonal som vaccinerar
behöver uppdateras med rekommendationer om dosering och kombination av olika
vaccintyper.
Socialstyrelsen uppskattade kostnaderna för informationsinsatserna till 1,3 milj oner
kronor.

Slutsats
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Folkhälsomyndigheten bedömer att infonnationsinsatser är en förutsättning för att
vaccinationsprogrammet ska nå relevanta riskgrupper.

13. Medicinetiska och humanitära överväganden
Vaccinationer erbjuds personer som ärmu inte smittats av den aktuella sjukdomen,
och det går inte att veta vem som skulle ha fått sjukdomen om de inte vaccinerats
eller vem som får en biverkan av vaccinet. Detta ställer extra stora krav på att
vacciner är effektiva och samtidigt har en låg risk för allvarliga biverkningar.
Skäl som talar för ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker är framför
allt möjligheten att skydda de personer som riskerar allvarlig och livshotande
sjukdom om de smittas. Nyttan med vaccinema är större än risken i samtliga
åldersgrupper och de används sedan flera år. Redan i dag vaccineras många i
riskgruppema, så ett särskilt vaccinationsprogram skulle sarmolikt inte minska
resurserna för andra åtgärder inom sjukvården. Dessutom bedöms acceptansen för
vaccination mot pneumokocker i riskgrupper vara hög och ett införande av ett
särskilt vaccinationsprogram torde därför inte påverka allmänhetens förtroende för
de nationella vaccinationsprogrammen.
En svårighet är att förutse vaccinationens långsiktiga effekter i form av
förändringar i epidemiologin för olika typer av pneumokocker och risken för
eventuell ökning av infektioner orsakade av serotyper som inte ingår i vaccinet
(serotype replacement), vilket gör uppföljningen extra viktig.

Slutsats
Folkhälsomyndigheten bedömer det som etiskt hållbart att införa
pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram. Viktigast är
möjligheten att ge utsatta individer skydd mot allvarlig livshotande sjukdom.
Vården för de aktuella riskgrupperna skulle också bli mer jämlik över landet och
det skulle sarmolikt leda till en högre vaccinationstäckning. Nu använder
landstingen olika vaccin och kostnaden för patienterna varierar.
Ytterligare ett etiskt argument för införande i ett särskilt vaccinationsprogram är att
det ger bättre möjligheter till uppföljning. Socialstyrelsens råd för etiska frågor har
tagit del av detta underlag, inklusive bilagor. Rådet har inget att tillägga till
Folkhälsomyndighetens bedömning om ett särskilt vaccinationsprogram mot
pneumokocker.
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Bilaga 1. Medverkande i
Folkhälsomyndighetens bedömning
Hanna Lobosco, utredare och projektledare
Salumeh Bastami, utredare
Lisa Brouwers, enhetschef, enheten för epidemiologi och hälsoekonomi
Ellinor Cronqvist, utredare
Jessica Darenberg, mikrobiolog
Sofie Larsson, hälsoekonom
Tiia Lepp, epidemiolog
Ann Lindstrand, enhetschef, enheten for vaccinationsprogram
Eva Morfeldt, mikrobiolog
Adam Roth, sakkunnig på vaccin
Anders Tegnell, avdelningschef, avdelningen får epidemiologi och utvärdering
Ingrid Uhnoo, sakkunnig på vaccin, docent
Ellen Wolff, hälsoekonom
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Bilaga 2. Övriga riskgrupper
Några av de riskgrupper som ingått i utredningen om pneumokockvaccination till
riskgrupper bör enligt Folkhälsomyndighetens bedönming inte omfattas av ett
särskilt vaccinationsprogram. Vissa av grupperna kan dock komma att omfattas av
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot pneumokocker.
Bedönmingen har baserats på de tre kriterier som ska vara uppfyllda enligt
smittskyddslagen (2004:168). För att en vaccination ska omfattas av ett nationellt
särskilt vaccinationsprogram ska vaccinationen effektivt fOrhindra spridning eller
minska sjukdomsbördan av smittsamma sjukdomar i befolkningen eller vissa
grupper av befolkningen, den ska vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv och
vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.
Riskgrupper som ingått i utredningen och som nu inte föreslås omfattas av ett
särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocker beskrivs nedan.

Personer som är 65 är och äldre
Risken fOr allvarlig och livshotande pneumokocksjukdom ökar med åldern.
Fördelarna med att vaccinera personer som är 65 år eller äldre, och som inte redan
ingår i andra riskgrupper, är inte tillräckligt stora fOr att motivera kostnaderna av
ett införande i särskilt program. Lagstiftningens kriterier fOr att införa ett särskilt
vaccinationsprogram uppfylls alltså inte fOr denna grupp.
Kostnaden för ett vaccinationsprogram för alla över 65 år har beräknats till cirka
380 000 kronor per vunnet QALY, jämfOrt med en situation utan vaccination.
Eftersom en del data och antaganden i den hälsoekonomiska analysen är osäkra har
ett antal känslighetsanalyser och delanalyser gjorts. Vid antaganden om att en av de
två doserna alltid kan ges i samband med annat sjukvårdsbesök kan kostnaden
begränsas till 312 000 kronor per vunnet QALY fOr vaccination av alla individer
över 65 år. Att vaccinera individer över 65 år som inte ingår i någon av de
medicinskt definierade riskgrupperna ger en hög kostnad per vunnet QALY;
2500000-5 800000 kronor. Spannet beror på om man ger endast PPV eller både
PPV och PCV. Vid antaganden om att vaccinationen i högre utsträckning kan ges i
samband med andra sjukvårdsbesök (50 % sjukvårdsbesök per vaccination) blir
kostnaden fortsatt hög; 2 000 000-5 000 000 kronor per vunnet QALY.
I den hälsoekonomiska analysen har man för personer över 65 år inte räknat med
något produktionsbortfall vid sjukdom, trots att många i denna åldersgrupp arbetar,
Lex. som anhörigvårdare. Svårigheter med att uppskatta omfattningen och värdet
av detta produktionsbortfall gör att detta utesluts ur de hälsoekonomiska
analyserna. Detta är praxis inom samhällsekonomisk utvärdering och görs på
samma sätt för alla utvärderade vaccin inom detta regeringsuppdrag.
Ungefår hälften av personerna i åldersgruppen ingår i någon av de medicinskt
definierade riskgrupperna som föreslås omfattas av ett särskilt program, och
konuner på så sätt att erbjudas vaccination.
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Personer med alkoholmissbruk
Enligt flera studier löper personer med alkoholmissbruk större risk att drabbas av
allvarlig pneumokocksjukdom. Denna grupp bedöms i dagsläget inte vara aktuell
för ett särskilt vaccinationsprogram eftersom den är svår att definiera och avgränsa,
och kan vara svår att nå med information om vaccination. Många personer med
gravt och långvarigt alkoholmissbruk, och därmed hög risk för allvarlig
pneumokocksjukdom, kommer att erbjudas vaccination genom att personer med
kronisk leversjukdom omfattas av det föreslagna särskilda
vaccinationsprogrammet. I kommande arbeten med uppdateringar av underlag och
rekommendationer om pneumokockvaccination är det önskvärt att vidare analysera
om och hur alkoholmissbruk kan identifieras och avgränsas för att eventuellt nå
även denna grupp med erbjudande om vaccination.

Rökare
Rökare löper enligt flera studier en ökad risk att drabbas av allvarlig
pneumokocksjukdom, men gruppen är liksom alkoholmissbrukare svår att definiera
och avgränsa. Den är således inte aktuell för ett särskilt vaccinationsprogram i
dagsläget. Rökare ingår delvis i andra riskgrupper, såsom individer med KOL, och
kommer på så sätt erbjudas vaccination. I kommande arbeten med uppdateringar av
underlag och rekommendationer om pneumokockvaccination är det önskvärt att
vidare analysera om och hur rökare kan identifieras och avgränsas för att eventuellt
nå även denna grupp med erbjudande om vaccination.

Personer i drogmissbruk, hemlöshet eller annan social utsatthet
Personer med drogmissbruk, hemlöshet eller annan social utsatthet bedöms inte
vara aktuella för ett särskilt vaccinationsprogram eftersom det vetenskapliga stödet
för ökad risk är svagt. Detta är också grupper som kan vara svåra att definiera och
nå med information och erbjudande om vaccination. En viss överlappning med
andra riskgrupper finns sannolikt även här. Men det är angeläget att f"ölja
utvecklingen av litteraturen och kunskapsläget på området för eventuell vidare
utredning och ny bedömning av denna grupp framöver.
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8
Yttrande till förvaltningsrätten i mål 538
16 med anledning av att målet tas upp för
fortsatt behandling
RS/447/2016
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-07
Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@regionjh.se

RS/447/2016
Laglighetsprövning av landstingsstyrelsen beslut om omfördelning
av arvode
Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-12-09, § 294, om omfördelning av
arvode till förste vice ordföranden i landstingsstyrelsen. Beslutet överklagades och
förvaltningsrätten upphävde beslutet. Regionstyrelsen beslutade därför den 19 januari 2016, §
14 på nytt om omfördelning av arvode i landstingsstyrelsen för 2014. Beslutet har överklagats
och klaganden har yrkat att beslutat ska upphävas eftersom det dels inte tillkommit i laga
ordning eftersom klaganden inte kunnat hitta fullmäktiges ordförandes argumentation för
tolkningen varför tolkningen av arvodesreglerna inte är i överensstämmelse med
arvodesreglerna och dels strider mot 4 kap 15 § kommunallagen och därmed strider mot lag.
Regionstyrelsen överklagade också Förvaltningsrättens i Härnösand dom att upphäva
landstingsstyrelsens beslut 2014-12-09 till Kammarrätten i Sundsvall som meddelade
prövningstillstånd. Förvaltningsrätten i Härnösand vilandeförklarade då målet om
laglighetsprövning av regionstyrelsens beslut den 19 januari 2016.
Kammarrätten avslog överklagandet varför Förvaltningsrätten i Härnösand nu tagit upp målet
i förvaltningsrätten till fortsatt behandling och i samband med det berett Region Jämtland
Härjedalen tillfälle att yttra sig.
Regionstyrelsen har tidigare lämnat svar på överklagandet och i svarat yrkat att överklagandet
ska avslås med hänvisning till att beslutet tillkommit i laga ordning och strider inte mot lag
varför det saknas grund för att upphäva beslutet. Utgången av målet i kammararrätten
påverkar inte detta mål varför något ytterligare inte behöver anföras i målet med anledning av
kammarrättens dom. Ett förslag till yttrande har utarbetats inom Samordningskansliet.

Regiondirektörens förslag
1. Yttrande lämnas till Förvaltningsrätten i Härnösand på överklagande av
regionstyrelsens beslut om omfördelning av årsarvode för 2014 enligt utarbetat
förslag.

208

Tjänsteskrivelse

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.
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Helge Jonsson
Samordningskansliet
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@regionjh.se

2016-09-07

Dnr RS/447/2016

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 ORT

Yttrande i mål Mats El Kott ./. Region Jämtland
Härjedalen angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Mål nr 538-16

Region Jämtland Härjedalen har av Förvaltningsrätten beretts tillfälle att yttra sig i
samband med att målet tagits upp till fortsatt behandling.
Region Jämtland Härjedalen vidhåller sitt yrkande att överklagandet avslås.
I övrigt hänvisar Region Jämtland Härjedalen till vad regionen anfört tidigare i målet.
REGIONSTYRELSEN

Christer Siwertsson
Förste vice ordförande

Björn Eriksson
Regiondirektör

Besöksadress: Kyrkgatan 12 Östersund Postadress: Region Jämtland Härjedalen Box 654 831 27 Östersund
Telefon: 063-14 75 00 Fax: 063-14 77 56 E-post: region@regionjh.se Webbplats: www.regionjh.se
Bankgiro: 250-0486 Plusgiro: 8 28 00-4210
Org nr: 232100-0214
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JÄMTLAND ~ "
HÄRJEDALEN

Helge Jonsson
Samordningskansliet
Tfn: 063-147636
E-post: helge.jonsson@regionj h.se

2016-03-23

Dnr RS/44 7/20 16

Förvaltningsrätten i Härnösand

Box 314
87127 ORT

Svar på föreläggande i mål Mats El Kott ./. Region
Jämtland Härjedalen angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Mäl nr 538-16
Region J ämtland Härjedalen bestrider överklagandet och yrkar att avslås.
Frågan om omfördelning av arvode har varit föremål för förvaltningsrättens prövning i
fyra mål, nämligen 238-12, 4350-12, 621-14 och 4302-14 .
Landstings fullmäktige beslutade 2010-04-22 § 62 om bland annat reglemente för
Jämtlands Läns landstingsstyrelse under mandatperioden 2011 - 2014 och arvodes
bestämmelser för förtroendevalda ino m J ämtlands läns landsting. I första punkten i
styrelsens reglemente regleras styrelsens och presidiets sammansättning och i arvodes
bestämmelserna regleras omfattningen på uppdragen. O rdföranden, förste och andre
vice ordföranden har heltidsarvodering medan tredje vice ordförandena har deltidsarvo
dering. Fullmäktige har med hänsyn till uppdragens art, förtroendeuppdrag, inte i detalj
fas tställt arbetsuppgifter för varje uppdrag. Detta [mns det heller inget lagkrav på. I ar
vodesreglerna har dock fullmäktige tagit ställning till den tidsomfattning som ska arvo
deras.
Landstingsfullmäktige beslutade 2010-06-23 § 120 om att tillsammans med länets kom 
muner bilda Regionförbundetj ämtlands län. Av förbundsordningen framgår förbunds
direktionens sammansättning och regler för arvoden till de förtroendevalda. I samband
med beslutet o m att bilda regionförbundet beslutades inga ändringar i landstingsstyrel
sen sammansättning eller arvodesbestämmelser för landstinget.
Landstings fullmäktiges beslut om styrelsens och presidiets sammansättning och arvo
desbestämmelserna är ramen för styrelsens tillämpning av bestämmelsen om omfördel
ning av arvodet. Fullmäktige har bestämt att det finns uppgifter för en vice ordförande
på heltid i landstingsstyrelsen och det har inte påverkats av tillko m sten av regionförbun
det.
Det överklagade beslutet avser omfördelning av arvode för perioden 2014-01 -01 till och
med 2014-12-31. Styrelsen var vald till och med december 2014. Den nya styrelsen, som
valdes i december 2014, tillträdde 1 januari 201 5.

Besöksadress: Kyrkgatan 12 Östersund Postad ress: Region Jämtland Hä~edalen Box 654 831 27 östersund
Telefon: 063-14 7500 Fax: 063-14 77 56 E-post: region@regionjh.se Webbplats: www. regionjh.se
211nr: 232100-0214
8ankgiro: 250-0486 Plusgiro : 8 28 00-4 Org

Samordningskansliet

2016-03-23

Helge Jonsson

Landslingsstyrelsen fattade det ursprungliga beslutet om omfördelning av arvode för år
2014 vid sitt sammanträde den 14 januari 2014, § 19. Beslutet innebar att del av det ar
vode som Robert Uittos avsagt sig för 2014 omfördelades med 15 % till Ann-Marie
Johansson och med 10 % vardera till Lena Bäckelin och Monalisa Norrman.
Förvalttringsrätten i Härnösand upphävde det beslutet genom dom den 5 december
2014 dom i mål 621-14. Med anledning av det fattade landslingsstyrelsen ett nytt beslut
om omfördelning av arvode den 9 december 2014 § 294. Även detta beslut överklagades
och förvalttringsrätten i Härnösand har upphävt även detta beslut genom dom den 25
november 2015 i mål 4302-14. Båda besluten upphävdes på den grunden att beslutet
inte tillkommit i laga ordning eftersom ärendet inte hänskjutits till fullmäktiges ordfö
rande för avgörande på grund av att det uppkommit tveksamhet om tolkningen av ar
vodesbestämmelserna. I övrigt har domstolen underkänt klagandens åberopade omstän
digheter.
Det nu överklagade beslutet om omfördelning av arvode togs av regionstyrelsen den 19
januari 2016 efter det att förvaltningsrätten upphävt landslingsstyrelsens beslut den 9
december 2014 § 294. I ärendebeskrivningen i protokollet har årtalet felaktigt angetts för
sammanträdet då frågan om tolkning av arvodesbestämmelserna hänsköts till fullmäkti
ges ordförande för tolkning till 2014 i stället för 2015. Regionstyrelsen gjorde, med ut
gångspunkt från domen och domarna i de tidigare målen om omfördelning av arvode,
bedömningen att eftersom förvaltningsrätten upphävt beslutet om omfördelning av
arvode för 2014 behövde ett nytt beslut fattas på korrekt sätt i enlighet med domarna.
Samtidigt ville regionstyrelsen få prövat om alla invändningar mot beslutet på samman
trädet ska ses som tveksamheter vid tolkning av arvodesbestämmelserna eller om de
invändningarna som ska beaktas måste ha bäring på tolkningen av bestämmelserna.
Domen överklagades därför till kammarrätten som har beviljat prövningstillstånd.
Eftersom beslutet den 9 december 2014 § 294 har upphävts av förvaltningsrätten finns
inte det beslutet längre. Det finns således nu bara ett beslut om omfördelning av arvode
för år 2014 och det är det beslut som överklagats i detta mål.
Det frnns inget hinder kommunalrättsligt att ha flera beslut om samma sak. Det kan
dock bli problem med tillämpningen om besluten har olika innehåll. Om det skulle
komma att uppstå två beslut om omfördelning av arvode för år 2014 så är tillämpningen
inget problem eftersom besluten blir likalydande.
Klaganden har, som Region Jämdand Härjedalen uppfattar det, anfört att det inte till
kommit i laga ordning eftersom han inte kunnat hitta fullmäktiges ordförandes argu
mentation för tolkningen. Fullmäktiges ordförandes tolkning av arvodesbestämmelserna
är därför inte i överensstämmelse med arvodesreglerna. Beslutet strider också mot be
stämmelsen i 4 kap 15 § kommunallagen om lika arvode för lika uppdrag och därmed
strider mot lag.
Fullmäktiges ordförande har fattat ett särskilt upprättat beslut den 15 januari 2016 om
tolkning av arvodesbestämmelserna. Av beslutet, som bifogas, framgår dels vad som
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Helge Jonsson

hänt i ärende, dels det samråd som skett och dels på vilka grunder tolkningen gjorts. Det
framgår också att andre vice ordföranden i samrådet haft synpunkter på tolkningen och
vilka synpunkterna är.
Det framgår inte av arvodesreglerna hur tolkning av arvodesbestämmelserna ska gå till
på annat sätt än att samråd ska ske med vice ordförandena.
Att samråd har skett framgår av ordförandens beslut. Av beslutet framgår också att
tolkningen gjorts utifrån de synpunkter som framförts vid sammanträdet den 8 decem
ber 2015 och som kommit till uttryck i en protokollsanteckning i protokollet från sam
manträdet. Vidare framgår vilka överväganden som gjorts Det finns således inga regler
som inte följts.
Fullmäktiges ordförandes beslut var tillgängligt vid sammanträdet då regionstyrelsen
fattade sitt beslut genom att vara utlagt i styrelsens First Class-konferens. Det framgår
också av att beslutet angetts som beslutsunderlag i protokollet. Beslutet var också diarie
fört på ärenden den 26 januari 2016. Beslutet var därmed tillgängligt för klaganden un
der hela klagotiden. Beslutet har därför tillkommit i laga ordning.
Frågan om beslutet strider mot 4 kap 15 § kommunallagen har varit föremål för pröv
ning i samtliga ovannämnda mål. Klaganden har inte i något mål kunnat visa att övriga
styrelseledamöters uppdrag varit likvärdiga med uppdragen till de ledamöter som arvode
omfördelats till. Han anför nu, som Region Jämtland Härjedalen uppfattar det, att av
saknad av ett särskilt beslut om tilldelning av arbetsuppgifter medför att uppdragen ska
betraktas som likvärdiga.
Regionstyrelsen har inte fattat något formellt beslut om arbetsinnehållet i uppdragen för
de styrelseledamöter som fick arvode omfördelat till sig. Som framgår ovan har inte
heller fullmäktige fattat något beslut om arbetsuppgifter för varje uppdrag.
Beslutet om omfördelning håller sig inom den ram fullmäktige beslutat om för styrel
sens organisation och arvoden till styrelsen och dess presidium. Beslutet innebär att
inom den ram för arvode till förste vice ordförande som frigjorts genom att förste vice
ordföranden inte kunnat fullgöra uppdraget och därigenom avstått från arvodet för
denna del, omfördela en del av det utrymme. Arvodet har omfördelats till de ledamöter
som övertagit de uppgifter som förste vice ordföranden inte kunnat utföra.
MonaLisa Norrman hade under 2014 årsarvode uppgående till 50 procent aven heltid
(3:e vice ordförande) förutom det omfördelade arvodet om 10 procent. Ann-Marie Jo
hansson hade under samma tid årsarvode uppgående till 40 procent aven heltid (leda
mot ilandstingsstyrelsen (25 %) och ordförande i etiska utskottet (15 %)) förutom det
omfördelade arvodet om 15 %. Lena Bäckelin hade under denna tid årsarvode uppgå
ende till 25 procent aven heltid (ledamot i landstingsstyrelsen) förutom det omfördelade
arvodet om 10 %. Med hänsyn till detta omfattas i vart fall MonaLisa Norrman och
Ann-Marie Johansson av undantaget i 4 kap 15 § 2 stycket kommunallagen.
Förfarandet vid tolkningen av arvodesbestämmelserna strider inte mot arvodesbestäm
melserna. Beslutet om omfördelning har därför tillkommit i laga ordning. [<laganden har
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inte visat att de politiska uppdragen är likvärdiga varför beslutet inte sttider mot 4 kap
15 § första stycket kommunallagen. Beslutet strider därför inte heller mot lag.

REGIONSTYRELSEN

t~~~v
Christer Siwertsson
Förste vice ordförande

~L:
~
n
Regiondirektör

Bilaga:

Kopia av fullmäktiges ordförandes beslut om tolkning
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Svar på begäran om att avsätta ledamot i
Förvaltningsrätten i Härnösand
RS/1551/2016
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Tjänsteskrivelse
(Ange instans)
2016-09-12
Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@regionjh.se

RS/1551/2016
Begäran om att avsätta ledamot i Förvaltningsrätten i Härnösand
Ärendebeskrivning
Sökanden har begärt att en nämndeman i Förvaltningsrätten, som utsetts av
landstingsfullmäktige, ska avsättas från uppdraget. Som skäl anför hen omständigheter som är
hänförliga till nämndemannens beteende.
Enligt lagen(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar utses nämndemän i
förvaltningsdomstolar av landstingsfullmäktige medan entledigande sker av
Förvaltningsrätten. Regionen har således inga möjligheter att entlediga nämndemän. Begäran
kan därför inte tas upp till prövning utan ska avvisas.

Regiondirektörens förslag
Begäran om avsättning av nämndeman i Förvaltningsrätten avvisas.

Utdrag till
Sökanden
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Svar på frågor från regionens revisorer
efter dialog med regionstyrelsen den 24
augusti 2016
RS/1558/2016
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-12
Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/1558/2016
Svar på frågor från regionens revisorer efter dialog med
regionstyrelsen den 24 augusti 2016
Ärendebeskrivning
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen har begärt en muntlig dialog med regionstyrelsen.
Revisorerna lämnade inför mötet skriftliga frågor som de ville diskutera. Följande frågor
ställdes:
Ekonomi (budgetkontroll och budgetstyrning)
 Hur arbetar styrelsen med budgetkontroll?
- Hur fungerar den interna kontrollen – har styrelsen kunskaper om orsaker till
budgetavvikelser?
- Hur hanteras budgetavvikelser, vilka åtgärder vidtas vid avvikelser?
Ange planerade och vidtagna åtgärder för att nå de mål som fastställts av fullmäktige.


Hur arbetar styrelsen med budgetprocessen inför 2017 (intäkter/kostnader)?



Hur ser den senaste lägesrapporteringen av de långsiktiga utvecklingsplanerna (LUP) ut,
följs planerna för att uppnå avsedd effekt?



Hur harmoniserar LUP med den liggande budgeten?



Har avgiftshöjning av patientavgifter fått den förväntade effekten?



Hur mycket har antalet arbetade timmar minskat och hur mycket sparas?

Dialogen skedde muntligt den 24 augusti 2016 och ett formellt svar har därefter utarbetats och
lämnas härmed skriftligt till regionens revisorer.

Regiondirektörens förslag
Svar lämnas till revisorerna i Region Jämtland Härjedalen enligt utarbetat förslag.
I tjänsten
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Tjänsteskrivelse

Björn Eriksson
Regiondirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör

Utdrag till
Revisorerna i Region Jämtland Härjedalen
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1(1)

Möte med regionstyrelse 160824
Tid kl:10-11
Plats: Ej bestämt

Ämne att diskutera

Ekonomi (budgetkontroll och budgetstyrning)
 Hur arbetar styrelsen med budgetkontroll?
o Hur fungerar den interna kontrollen – har styrelsen kunskaper om orsaker
till budgetavvikelser?
o Hur hanteras budgetavvikelser, vilka åtgärder vidtas vid avvikelser?
Ange planerade och vidtagna åtgärder för att nå de mål som fastställts av
fullmäktige.


Hur arbetar styrelsen med budgetprocessen inför 2017 (intäkter/kostnader)?



Hur ser den senaste lägesrapporteringen av de långsiktiga utvecklingsplanerna
(LUP) ut, följs planerna för att uppnå avsedd effekt?



Hur harmoniserar LUP med den liggande budgeten?



Har avgiftshöjning av patientavgifter fått den förväntade effekten?



Hur mycket har antalet arbetade timmar minskat och hur mycket sparas?
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Svar på initiativärende från Anton
Nordqvist (MP) om primärvården i
Östersund
RS/1136/2016
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-05
Samordningskansliet
Annika Jonsson
Tfn:
E-post:

RS/1136/2016

Svar på initiativärende från Anton Nordqvist (MP) om primärvården i
Östersund
Ärendebeskrivning
Anton Nordqvist (MP) har föreslagit att en hälsocentral i Östersundsområdet läggs ner och att
personalresurserna överförs till övriga tre hälsocentraler i området, för att där utveckla arbetet
med fokus på ökad tillgänglighet, öppna mottagningar och fast vårdkontakt. I praktiken
innebär det en sammanslagning av två hälsocentraler när det gäller antal listade patienter och
personal, eftersom det inte råder överkapacitet på någon av hälsocentralerna.
I genomsnitt har en svensk hälsocentral 8800 listade patienter. Med 13105 listade patienter på
Frösön, 15647 på Odensala/Torvalla och 12749 på Z-gränd hälsocentral, är redan tre av fyra
hälsocentraler i Östersundsområdet större än genomsnittet. Till hälsocentralen i Lugnvik ökar
för närvarande antalet listade patienter (2016-08-29 var de 7981). Enligt en undersökning av
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, är patienter mindre nöjda med delaktighet i beslut,
tillgänglighet, bemötande och upplevd nytta, i större hälsocentraler. Att åstadkomma den goda
arbetsmiljö, som är en förutsättning för att behålla fast anställd personal och rekrytera ny, är
också svårare om arbetsplatsen blir för stor.
Den brist på samordning som är en av orsakerna till problemen, kan avhjälpas på andra sätt.
Just nu pågår rekrytering av en verksamhetschef som ska samordna primärvården i Östersund
och avlasta hälsocentralscheferna. Samtidigt pågår införandet av öppna mottagningar, vilket
är en av åtgärderna för att öka tillgängligheten. En extern konsult håller på att gå igenom
verksamheten i Östersund och kommer inom kort att lämna förslag på ytterligare åtgärder.
Förutom ovan nämnda åtgärder, arbetar primärvården vidare med att genomföra förslagen i
paket 6 primärvårdsstruktur i LUP ekonomi.

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet avslås.
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Tjänsteskrivelse

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Anna Granevärn
Chef Område Primärvård

Utdrag till
Anton Nordqvist (MP)
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REGION
JÄMTLAND HÄRJEDALEN

2016 -06- 09
Initiativärende:

RS .I.........
11 3b.I20.........
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Dnr..........

Primärvården i Östersund
Primärvården i Östersund hal' under en längre tid dragits med stora problem, framförallt
med bemanning. Genom att lägga ned en av de fyra större hälsocentralerna i Östersund och
överflytta så mycket som möjligt av de där tillgängliga personalresurerna till de tre, borde det
finnas vinster att kunna hämta hem i fråga om bemanning. Med hjälp av de förstärkta
resurserna kan arbetet på de kvarvarande hälsocentralerna utvecklas med fokus på ökad
tillgänglighet, öppna mottagningar och fast vårdkontakt. Ett utvecklat och stärkt arbete på de
kvarvarande hälsocentralerna kan också ge bredare förutsättningar för att klara de åtgärder
fastställda i LUP Paket 6.
Situationen i primärvården i Östersund är inte på något sätt unik, men de åtgärdsförslag som
här presenteras lämpar sig inte någon annanstans. Att i dagsläget lägga ned en hälsocentral
utanför Östersund skulle få mycket negativa effekter.

Jag föreslår därför
att lägga ned en av de fyra större hälsocentralerna i Östersund och överflytta
personalresurerna till de övriga tre
och
att med förstärkta personalresurser vid de övriga tre hälsocentralerna i Östersund fokusera
på ökad tillgänglighet, öppna mottagningar och fast vårdkontakt

Anton Nordqvist (MP)
Ledamot av Regionstyrelsen

miljöpartiet
de gröna
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Svar på initiativärende från Anna
Hildebrand (MP) om bildande av
produktionsbolag
RS/713/2016
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-12
Samordningskansliet
Annika Jonsson
Tfn:
E-post:

RS/713/2016
Svar på initiativärende från Anna Hildebrand (MP) om bildande av
produktionsbolag
Ärendebeskrivning
Anna Hildebrand (MP) föreslår att regiondirektören får uppdraget att utreda om bildandet av
ett produktionsbolag är strategiskt korrekt – med avseende på hushållning av resurser och
samhällsekonomiskt ansvar. Hon hävdar att regionens vindkraftverk producerar mer el än vad
regionen förbrukar och att regionen inte kan tillgodogöra sig nyttan fullt ut. Vidare refererar
hon till att regionen på grund av en ändring i energiskattelagstiftningen inte längre blir
energiskattebefriade fr.o.m. 1 juli 2016. Som en sista motivering för att en utredning behöver
göras, anför Anna Hildebrand, att ägande av egna energikraftskällor i framtiden förmodligen
kommer att öka, inte minst vid en regionförstoring.
Enligt Lag om skatt på energi har regionen fram till 1 juli 2016 varit energiskattebefriad för
den el som regionens vindkraftverk producerat och som använts för egen förbrukning. Enligt
lagen är regionen ålagd att mäta producerad och förbrukad el timme för timme. Vissa timmar,
vissa dygn under året, producerar vindkraftverket mer el än regionen förbrukar. För att inte
riskera att bli klassificerad som elleverantör och därmed förlora energiskattebefrielsen, har
regionen efterskänkt överskottselen, de timmar då sådan uppstått. Värdet på överskottselen
uppskattas till ca 50000 – 100000 kronor per år. Avräkningen per timme innebär att regionen
inte har tillåtits kvitta överskottet mot underskottet under övriga timmar på året. Även om
överskottselen räknas med, förbrukar regionen betydligt mer el per år än vad vindkraftverket
producerar. Vindkraftverkets produktion motsvarar 35-45 procent av regionens elförbrukning.
Fr.o.m. 1 juli 2016 togs regionens energiskattebefrielse bort och det finns därför inte längre
något skäl till att efterskänka överskottselen. Rent praktiskt är det enkelt att sälja
överskottselen. Det elbolag som regionen köper sin el från, debiterar regionen genom ett
nettoförfarande. Det innebär att den el som vindkraftverket producerat dras av från den el som
regionen förbrukat. Att bilda ett bolag skulle föra med sig extra administration och kostnader
för bolagsbildning, hålla bolagsstämma, styrelsemöten, revision mm. Kostnaderna för bolaget
skulle enligt en uppskattning sannolikt förbruka det mesta av intäkterna från försäljningen av
överskotts-elen.
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Tjänsteskrivelse

För övrigt är förberedelsearbetet inför eventuell regionförstoring ännu i ett tidigt skede.
Regionen har begränsade resurser för utredningar. Sammantaget blir bedömningen att en
utredning om bildande av produktionsbolag inte är befogad nu.

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet avslås.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör

Utdrag till
Anna Hildebrand (MP)
Ekonomidirektör
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Frösön 160407

INITIATIVÄRENDE
Bildande av produktionsbolag
Region JämtIand Härjedalen som numera är energiproducent, genom ägandet av ett
vindkraftverk, bör snarast utreda det strategiska med att också bilda ett
"produktionsbolag".
Idag producerar vi mer el än vad vår verksamhet konsumerar, varför regionen inte kan
tillgodogöra sig den nyttan fullt ut.
Vidare kommer energiskattelagstiftningen att ändras fr o m den 1 juli 2016, så att regionen inte
längre blir befriad ifrån en nettodebitering.
I framtiden kommer förmodligen också ägandet av egna energikraftskällor att öka, inte minst vid
en regionförstoring, vilket ytterligare talar för att en utredning bör genomföras.

Med anledning av ovanstående yrkar jag att;
•

Regiondirektören får uppdraget att utteda om bildandet av ett produktionsbolag är
strategiskt korrekt - med avseende på hushållning av resurser och samhällsekonomiskt
ansvar.

•

Utredningen ska vara genomförd och slutredovisad vid Regionstyrelsens sammanträde i
maj månad 2016.

c

ebrand, Miljöpartiet de gröna
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Lokal handlingsplan för cancervård 2016
2018
RS/1512/2016
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Tjänsteskrivelse
(Regionstyrelsen)
2016-09-18
Samordningskansliet
Ingela Jönsson
Tfn: 063-14 77 62
E-post: ingela.jonsson@regionjh.se

RS/1512/2016
Lokal handlingsplan för cancervård 2016-2018
Ärendebeskrivning
Norrlandstingens Regionförbunds, NRF, direktion beslutade 2015-12-01 att godkänna den
reviderade regionala utvecklingsplanen för cancerområdet att översändas till
landstingen/regionen för att de skulle kunna revidera sina egna handlingsplaner. Nuvarande
handlingsplan fastställdes av Jämtlands läns landstingsstyrelse 2013-01-23 § 14. Arbetssättet
med cancerplanerna är att den regionala utvecklingsplanen utgör inriktning, och utifrån den
gör Region Jämtland Härjedalen sin egen lokala handlingsplan för hur man ska nå den
regionala planens mål, utifrån sina respektive utgångslägen inom utvecklingsplanens
målområden.
Regionens lokala handlingsplan anger vilka
beslut och aktiviteter som krävs, vilka ansvarsområden som engageras och en tidplan.
Regionens lokala utvecklingsplan återredovisades vid NRFs Förbundsdirektion 2016-05-31
tillsammans med de andra landstingens lokala handlingsplaner. Förbundsdirektionen
beslutade då § 47, att fastställa den regionala utvecklingsplanen för 2016-2018.
Regionens lokala handlingsplan är framtagen av medicinska företrädare för varje
cancerspecialitet. Deras förslag har därefter bearbetats av Hälso- och sjukvårdsdirektören och
dennes ledningsgrupp så att en strategiskt sammanvägd övergripande plan kunnat redovisas
till NRF och RCC Norr.
När nu den regionala utvecklingsplanen fastställts av NRF kan också den lokala
handlingsplanen för cancervården inom Region Jämtland Härjedalen 2016-2018 fastställas.

Regiondirektörens förslag
Region Jämtland Härjedalens lokala handlingsplan för cancervården 2016-2018 fastställs.

Utdrag till
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Planeringschef
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”Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland
med spets och bredd.”

HANDLINGSPLAN FÖR UTVECKLING AV CANCERVÅRDEN
I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 2016 – 2018

inklusive uppföljning av handlingsplan för 2013-2015

Godkänd av Hälso- och sjukvårdsdirektören 2016-05-25
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Bakgrund
Norra regionen har för 2013-2015 haft en regional utvecklingsplan för cancervården.
Utvecklingsplanen specificerar både övergripande och diagnos- eller områdesspecifika mål.
Region Jämtland Härjedalen har i handlingsplaner beskrivit hur arbetet ska bedrivas för att nå
målen i den regionala planen.
Förbundsdirektionen vid Norrlandstingens regionförbund godkände vid sitt möte den 1
december 2015 en ny regional utvecklingsplan för regionens cancervård för perioden 2016
2018 för utskick till landstingen, med uppdrag att utarbeta handlingsplaner gentemot den nya
planen. Planen för 2016-2018 baserar sig på föregående plan, men fler processområden har
tillkommit. Målnivåer för de områden som ingick i föregående plan har reviderats, data har
uppdaterats och planen har anpassats till den utveckling som skett inom cancerområdet såväl
nationellt som regionalt under de senaste åren.
Parallellt med utarbetandet av handlingsplanen för 2016-2018 ska en uppföljning av göras hur
Region Jämtland Härjedalen har arbetat enligt föregående plan.
Den nya handlingsplanen ska redovisas tillsammans med uppföljningen av föregående
handlingsplan vid förbundsdirektionens möte den 31 maj-1 juni 2016.
I den regionala utvecklingsplanen för 2016-2018 har följande områden identifierats som
särskilt angelägna:
 Resurserna för diagnostik behöver förstärkas och optimeras för att minska ledtider och öka
kvaliteten i diagnostiken.
 Bedömning och planering på multidisciplinära konferenser (MDK) ska göras för samtliga
eller definierade grupper av patienter.
 Alla patienter ska erbjudas tillgång till en kontaktsjuksköterska, med tydligt definierat upp
drag. Där ingår bland annat att bevaka att patienten får en skriftlig individuell vårdplan,
”min vårdplan”.
 God inrapportering i kvalitetsregister, för att få nödvändigt underlag för förbättringsarbete.
 Förstärkning av den palliativa vården i regionen.
 Onkologisk specialistkompetens behöver finnas inom alla regionens landsting/region.
 Öka förutsättningarna för tidig upptäckt, genom att utveckla och optimera screeningverk
samheten och tidig diagnos i akut- och primärvården. Standardiserade vårdförlopp ska
införas för snabb utredning vid välgrundad misstanke om cancer och snabb behandlings
start vid cancerdiagnos.
 Ökade insatser inom cancerprevention, för att minska risken för insjuknande i cancer.
 Alla patienter med cancer samt deras närstående ska erbjudas cancerrehabilitering utifrån
individuella behov. Minderåriga barn med en vårdnadshavare som har cancer ska särskilt
beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd.
Sedan 2015 pågår en nationell satsning för att minska väntetiderna i cancervården, som
bygger på införande av standardiserade vårdförlopp. Förutsett att landstinget uppfyller de krav
som specificeras i årliga överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting får Region Jämtland Härjedalen ta del av stimulansmedel som ingår i
överenskommelsen.
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Bakgrund för Region Jämtland Härjedalen
I anslutning till att handlingsplan för cancervården 2013-2015 antogs gjordes inprioriteringar
för att göra det möjligt att uppnå planen. Det gällde:
Screening Colorectal cancer 775 tkr och
RCCNorr-organisation
500 tkr till
Kontaktsjuksköterskor
375 tkr till centrum för medicinska specialiteter
Kontaktsjuksköterskor
375 tkr till centrum för opererande specialiteter:
Kontaktsjuksköterskor
125 tkr till centrum för barn, kvinna, psykiatri
Palliation
500 tkr till centrum för opererande specialiteter
I Regionplan 2015-2017 har följande inprioriteringar gjorts gällande cancervård:
Onkologisk kompetens
700 tkr till centrum opererande specialiteter
Skandionkliniken
2700 tkr
Under 2015-2016 har arbete med Standardiserade vårdförlopp, SVF, varit prioriterad aktivitet.
Särskild projektledare har tillsatts och 15 mars 2016 lämnades handlingsplan för detta arbete in.

Landstingsstyrelsen gav i september 2014 § 225 landstingsdirektören i uppdrag att utreda
möjligheterna att inrätta en egen onkologiverksamhet vid Östersunds sjukhus. Utredningen är
verkställd och beslut fattas i Regionstyrelsen 2016-03-23 § 75. Målbilden är en onkologisk
mottagning och en onkologisk/palliativ avdelning som bemannas av onkologer,
palliativmedicinare och underläkare från andra specialiteter samt sjuksköterskor som kan
hantera medicinsk onkologi. Regionen blir därmed tydligare i beskrivning av verksamheten
och det blir en attraktiv arbetsplats. Därmed kan färdiga onkologer rekryteras och bra
förutsättningar ges för de som är under utbildning att komma tillbaka till en samlad, tydlig,
attraktiv verksamhet. En verksamhet av hög klinisk kvalitet och säkerhet med nöjda
patienter, som samtidigt är ekonomiskt effektiv och skänker tillfredställelse till alla olika
kategorier av medarbetare.
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Handlingsplan för 2016-18 samt uppföljning av föregående
handlingsplan
För respektive område/kriterium redovisas Norra sjukvårdsregionens övergripande målnivåer,
Region Jämtland Härjedalens nuläge och mål och en tidsplan. Eventuella beslut som krävs för
att målen ska kunna nås, vilka aktiviteter som krävs och vem som är ansvarig för
genomförandet, medicinsk ansvarig respektive ansvarig för rapportering anges. För några av
de övergripande och prioriterade områdena finns detaljerade delmål angivna under de olika
kriterierna.

1. Övergripande och prioriterade områden
1.1. Förstärkt diagnostik
Resurserna för diagnostik behöver förstärkas och optimeras för att minska ledtider och öka
kvaliteten i diagnostiken.
För de flesta cancersjukdomar krävs utredning som omfattar både bild- och funktionsmedicin
och patologi, för att ställa en säker diagnos och kunna påbörja en optimal behandling. Ofta
behövs även diagnostiska utredningar under behandlingstiden, för att följa effekten och ta
ställning till fortsatt behandling. Inom både patologi bild- och funktionsmedicin sker en snabb
utveckling och efterfrågan på undersökningar ökar. De resurser som finns måste utnyttjas
optimalt och åtgärder för att stärka bemanningen i regionen vidtas. Även för flera diagnostis
ka metoder som är specifika för vissa cancerdiagnoser finns behov av förstärkning. Till
gången till utrustning för diagnostik behöver förstärkas i regionen inom flera områden.
Ett område under stark utveckling i takt med att det kommer allt fler målinriktade behand
lingar mot specifika tumörtyper är molekylärgenetisk testning, som har avgörande betydelse
för den individuella behandlingen av ett antal cancerdiagnoser och förutspås öka kraftigt.
Det övergripande målet för en förstärkt diagnostik i regionen är att tillgången ska svara mot
behoven, så att patienterna får de utredningar som definieras i bland annat nationella
vårdprogram och standardiserade vårdförlopp. Korrekta svar från utredningarna ska ges med
korta ledtider.
Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016: Vi har långa köer till CT och MR som båda är
modaliteter som är bärande för cancerutredningar. Införandet av SVF beräknas få
undanträngningseffekter på andra utredningar.
Medel för en tredje magnetkamera och ombyggnad för att kunna hysa den är beviljade. En
tredje CT bortprioriterades nyligen ur 2017 års budget.
Vi är beroende av stafettläkare och extern granskning för att klara det dagliga arbetet med
bilddiagnostik på röntgen. Det är brist på röntgensköterskor. I den yrkesgruppen används inte
stafetter.
Vi har utbildat en sonograf som tar över en del läkararbete. Hon är i tjänst 2016. Det är
möjligt att ytterligare sonograf kommer att behöva utbildas, t ex för att klara utredningar av
knölar på halsen som misstänks vara thyreoideacancer. Detta kan komma att ske på kirurgen.
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Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Att regionen ska ha utrustning och personal för att kunna möta behoven av bilddiagnostik i
alla slags utredningar.
Att vi ska ha tillräckligt många egna röntgenspecialister för att kunna ta hand om arbetet.
Att vi ska ha arbetsstationer nog för att alla läkare ska kunna arbeta.
Att vi ska ha tillräckligt många röntgensköterskor för att kunna bedriva verksamhet.
Aktiviteter (2016-2018): ):
Upphandling och användande av en tredje magnetkamera.
Utbildning av ST-läkare
Rekrytering av röntgensköterskor.
Ev rekrytering av ytterligare sonograf (kirurgen?)
Tidplan:
Tredje MR: upphandling 2016. I användning 2017.
Tredje CT har blivit uppskjuten till 2018 års budget, beslut om prioriteringar tas 2017.
ST: hösten 2016 har vi tre färdiga specialister. 2017 ytterligare en, 2018 tre, 2019-2020 två
och 2021 – 22 möjligen ytterligare tre om vi får behålla våra nyast anställda underläkare och
ge dem ST.
Röntgensköterskor: Kontinuerligt
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Inprioritering och finansiering av en tredje CT.
Finansiering av personal enligt ovan.
Ansvarig för genomförande: Områdes- och verksamhetschef Örjan Strömqvist/ EC rtgavd
Medicinskt ansvarig: MLA Anne Hallqvist
Ansvarig för rapportering: Områdes- och verksamhetschef Örjan Strömqvist/EC rtgavd
Angående patologi se bl a under bröstcanceravsnittet, hjärntumörsavsnittet
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Prioritering av en tredje CT sker enligt regionens rutiner i investeringsrådet, dvs avgörs 2017
Finansiering av utökning av personal kan i rådande ekonomiska läge inte göras.

1.2. Bedömning och planering på multidisciplinära konferenser (MDK)
ska göras för samtliga eller definierade grupper av patienter.
Detta är viktigt för att ge patienterna adekvat och jämlik vård utifrån individuella behov.
MDK medför att rätt undersökningar utförs på patienten och att patientens behandling blir
optimal utifrån rådande kunskap, då den baseras på en samlad bedömning från de specialiteter
som är involverade i patientens utredning och behandling. I de standardiserade vårdförloppen
specificeras vilka specialiteter som ska delta vid MDK. Inom flera diagnoser, som omfattar
kirurgisk behandling, ska patienten tas upp på MDK både före och efter operation
Den ökade efterfrågan på MDK förutsätter att logistiken kring konferenserna fortlöpande
optimeras, för att möjliggöra deltagande för kompetenser där tillgången är mindre än
behoven. Beroende på diagnos och behandlingskomplexitet kan MDK ske inom respektive
landsting eller regionalt. För nationellt nivåstrukturerade åtgärder är nationella MDK aktuella.
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Tillräcklig kapacitet i regionens it-bryggor är en förutsättning för att möjliggöra regionala
MDK, och ytterligare it-satsningar krävs för modernisering av utrustning på vissa sjukhus och
för att länsdelssjukhusen ska kunna delta.
Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016: Etablerade MDK som använder röntgens
lokaler och arbetsstation är ÖGI, colorektal, bröst, lung, endokrin, gyn och ÖNH.
ÖGI, colorektaloch bröstkonferens hålls av läkare från Östersunds röntgenavdelning.
Sedan sist har colondelen av den colorektala ronden tillkommit. Under 2016 kommer Umeå
att släppa huvudansvaret för GI-ronderna till Östersund. Såväl läkartid och arbetsutrymme tas
alltså upp. Också gyn och ÖNH MDK har tillkommit.
Översyn av lokaler skulle ha skett sedan förra gången men det har inte gjorts. 15 nya
läkarexpeditioner har byggts på platsen för det tidigare arkivet. De flesta röntgenläkarna har
flyttat dit och upplåtit sina expeditioner på avdelningen till sekreterare och administratörer.
Dock har inga nya arbetsstationer skapats där.
Uppflyttningen av två röntgenrondrum till plan 5 är planerat till 2016. Framskjutet till 2017
pga förseningar av ombyggnaden av plan 5. Vi diskuterar lösningar för lokala röntgenronder
med medicin-, kirurg- och ortopedklinikerna för att frigöra arbetsplatser på röntgen men
förslagen har stannat hos respektive klinik, sannolikt av kostnadsskäl. Röntgens IT-ansvarige
har tagit fram kostnadsförslag. Röntgenläkarna är beredda att börja ronda på respektive klinik
istället för på röntgen.
Personalsituationen kvarstår bekymmersam. När det gäller patologiresurser är vi avhängiga av
inhandlade tjänster från NUS. När det gäller onkologspecialister är vi helt avhängiga av
resurser från NUS. När det gäller radiologspecialister finns en bristsituation inom överskådlig
framtid. Resurser för att kunna genomföra undersökningar (särskilt magnetkamera- och
datortomografiundersökningar) i tid kan behövas. Se ovan. Schemaläggning i tvåskift så att
antalet timmar där befintliga MR/CT kan nyttjas ökar, har startat 2015.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018): Som förra perioden:
Att kunna följa de regionala och nationella vårdprogrammen, där diskussion i MDK ofta är
krav för verksamhetens bedrivande.
Aktiviteter (2016-2018):
Fortsatta utbildnings- (ST) och rekryteringsinsatser. Se ovan
Implementering av en tredje magnetkamera. Översyn och prioritering av
datortomografiresurser.
Översyn av lokaler för MDK och arbetsstationer för röntgenläkare.
Synpunkt från strateg för distansoberoende teknik:
Analysera möjligheterna att
- ge alla kontaktsjuksköterskor ett eget virtuell rum där de kan möta sina patienter.
- skapa "avgångar" för MDK konferenserna med ett bokningsställe.
- ge alla eller de flesta vårdgivarna ett virtuellt rum där som de förfogar över.
För att skapa det så behöver vi ha en överenskommelse teknik om vad vi ska använda samt
skapa en gemensam support och utbildningsorganisation som supportar denna teknik. Den har
vi inte idag.
Tidplan:
Utbildning och rekrytering: Kontinuerligt. Se tidsplan för färdiga specialister ovan.
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Implementering av tredje magnetkamera klar början av 2017.
Översyn av lokaler och arbetsstationer 2016.
Tredje CT: inpriortiering snarast – räcker 2018??
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Inprioritering och finansiering av en tredje CT.
Finansiering av personal enligt ovan.
Ansvarig för genomförande: Områdes-/ verksamhetschef Örjan Strömqvist, EC rtgavd
Medicinskt ansvarig: MLA Anne Hallqvist
Ansvarig för rapportering: Områdes-/ verksamhetschef Örjan Strömqvist, EC rtgavd
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Prioritering av en tredje CT sker enligt regionens rutiner i investeringsrådet, dvs avgörs 2017.
Områdeschef Diagnostik teknik och service får uppdrag av HS-direktören att göra översyn av
lokaler och arbetsstationer för MDK, så att beslutsunderlag tas fram för senare
ställningstagande i ledningsgruppen. Strateg för distansoberoende teknik får komma med
fördjupat förslag kring vårdgivares virtuella mötesrum och bokningssystem för MDK. Detta
ska samordnas med områdeschefens uppdrag om MDK.
Regionledningen diskuterar behov av strategi för ST-tjänster. Detta kan komma att påverka
dagens styrning och prioriteringar av ST.
Finansiering av utökning av personal kan i rådande ekonomiska läge inte göras.

1.3. Alla patienter ska erbjudas tillgång till en kontaktsjuksköterska, med
tydligt definierat uppdrag.
Kontaktsjuksköterskan har ett övergripande ansvar för patienten och närstående under hela
vårdkedjan. De stödjer optimering av vårdkedjor, minskning av ledtider för planeringen av
utredning och behandling, stärker patientens roll i vårdprocessen och ökar möjligheterna för
patienten att klara mera egenvård. I uppdraget ingår att ha särskild tillgänglighet, att informera
om kommande steg i behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla
kontakter med andra yrkesgrupper. Patienten kan ha flera olika kontaktsjuksköterskor under
vårdförloppet, och då behövs aktiva överlämningar mellan kontaktsjuksköterskorna.
Kontaktsjuksköterskor förebygger onödiga kontakter och fördröjning av vården och skapar
trygghet för patienter och närstående. De standardiserade vårdförloppen slår fast att patienten
ska tilldelas en kontaktsjuksköterska tidigt i vårdprocessen, senast i samband med beskedet
om cancerdiagnosen.
Det övergripande målet är att alla cancerpatienter i regionen ska erbjudas tillgång till en
namngiven kontaktsjuksköterska, som har ett tydligt definierat, skriftligt uppdrag. Eftersom
ett av kontaktsjuksköterskans uppdrag är att bevaka att patienten får en skriftlig individuell
vårdplan, ”min vårdplan”, innebär målet även att alla cancerpatienter ska erbjudas en sådan.
Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Kontaktsjuksköterska inom cancervården i Region Jämtland Härjedalen har, med få undantag,
8 (49)
238

skriftligt uppdrag enligt arbetsbeskrivning/kravspecifikation framtagen av Katja Vuollet,
RCC. Alla cancerpatienter kan sägas få en namngiven kontaktsjuksköterska, men av
planerings- och schematekniska skäl har patienter även kontakt med fler personer med
uppdrag att vara kontaktsjuksköterska. Den namngivna kontaktsjuksköterskan har det
övergripande ansvaret för den enskilde patienten, finns med vid diagnosbesked och planering
av behandling, individuell vårdplan och i förekommande fall överrapportering till annan
vårdgivare.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Ett lokalt nätverk för kontaktsjuksköterskor i cancervården ska etableras och hitta formerna
Aktiviteter (2016-2018):
Ett lokalt nätverk för kontaktsjuksköterskor i cancervården har länge efterfrågats. I samarbete
med Katja Vuollet planeras för en uppstart hösten 2016. Huvudpunkten den dagen är att
utforma en handlingsplan för tiden 2016-2018. Nätverket ska vara diagnosoberoende och
syfta till att utveckla rollen som kontaktsjuksköterska. Fem träffar/år om två timmar. Vid
minst ett tillfälle varje ska berörda områdeschefer delta och vid ett tillfälle/år föreslås patiento/e närståendemedverkan. Det senare för att utvecklingen av rollen bör motsvara patient- o/e
närståenderepresentanternas förväntningar och synpunkter. Nätverket drivs av
kontaktsjuksköterskorna själva, med hålls ihop av två utsedda kontaktsjuksköterskor med
uppgift att vara sammankallande samt att föra minnesanteckningar. Nätverket ska skriftligen
redovisa hur arbetet enligt handlingsplanen utfallit årligen till lokala RCCgruppen.
Tidplan:
Fem träffar/år om två timmar.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Kontaktsjuksköterskornas skriftliga uppdrag bör kompletteras med att deltagande i nätverket
ingår i uppdraget. Arbetstid behöver avsättas. De sammankallande kontaktsjuksköterskorna
behöver har mer avsatt tid än övriga kontaktsjuksköterskor.
Ansvarig för genomförande: Berörda områdeschefer
Medicinskt ansvarig: Ej relevant
Ansvarig för rapportering: Utsedda kontaktsjuksköterskor enl ovan.
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Etablering av nätverk för kontaktsjuksköterskor godkänns.
Uppdrag ges av HS-direktören till områdeschef för HIM att ansvara för att detta sker och att
former utvecklas

1.4. God inrapportering i kvalitetsregister, för att få nödvändigt underlag
för förbättringsarbete.
För att data i kvalitetsregistren ska vara tillförlitliga och användbara krävs en god inrapporte
ring i registren. Det innefattar både att alla patienter inkluderas i registret och att rapporte
ringen är korrekt och snabb. Då registreringen innebär ett manuellt arbete är det väsentligt att
optimera rutinerna för inrapportering. Kontaktsjuksköterskor kan ges en viktig roll att rappor
tera vissa uppgifter i kvalitetsregister, för en jämn och god inrapportering av kliniska data. I
vissa register kan registreringen helt eller delvis göras av administrativ personal.
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Det övergripande målet är att alla cancerpatienter i regionen snabbt och korrekt ska registreras
i relevanta kvalitetsregister.
Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
En inventering av kvalitetssystem gjordes 2014 med prioritering av i vilken ordning
integrationer mot journalsystem skulle göras. Dock har detta ej verkställts, dels pga byte av
journalsystem och dels pga bristande ekonomiska resurser. Våren 2016 har denna fråga åter
aktualiserats i anslutning till diskussioner om hur medlen i professionsmiljarden ska
användas. Flera kvalitetssystems integrationer finns på önskelistan.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Öka täckningsgraden i de register som har en lägre täckningsgrad än 80%
Aktiviteter (2016-2018):
Automatisera överföring av data till kvalitetsregister.
Skapa en rutin för arbetssätt gällande registrering i kvalitetsregister.
Tidplan: Skapa rutin under 2016. Successiv öka täckningsgrad i berörda register 2016-2018.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Avsätta resurser till integrationer till Cosmic av utvalda kvalitetsregister.
Ansvarig för genomförande: Avdelningschef IT
Medicinskt ansvarig:
Ansvarig för rapportering: Avdelningschef IT
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Resurser till integrationer för kvalitetsregister godkänns. Medel kan prioriteras ur
”proffessionsmiljarden”
Uppdrag ges av HSdirektören till områdeschef för HIM att ta fram basrutin för registrering i
kvalitetsregister.

1.5. Den palliativa vården i regionen behöver förstärkas, bland annat
genom breddutbildning av personal inom både landsting och kommuner.
Palliativ vård är ett specifikt kunskapsområde och ska vara en del av all vård, oberoende av
var och av vem vården erbjuds, då alla vårdformer möter obotligt sjuka och döende personer.
Den palliativa vården i regionen behöver därför förstärkas, bland annat genom breddutbild
ning av personal inom både landsting/region och kommuner. En grundläggande webbutbild
ning i palliativ vård finns tillgänglig för all vårdpersonal i regionen. För patienter med komp
lexa symtom eller med särskilda behov behövs tillgång till specialiserad palliativ vård. Den
tillgången behöver förstärkas i regionen för jämlik vård.
Det övergripande målet är att palliativ vård av god kvalitet ska erbjudas alla invånare inom
regionen som behöver det, oavsett bostadsort, vårdform och diagnos.
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Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015
Täckningsgrad i Svenska Palliativregistret vad gäller cancerpatienter som
avlider på sjukhus: 95 %
Brytpunktssamtal för patienter som kan medverka: 95%
Användning av validerat smärtskattningsinstrument: 80% *
Dokumenterad individuell vidbehovsordination av läkemedel i injektions
form mot ångest: 95 % *
Bedömd munhälsa: 90 % *
Valfrihet av dödsplats: minska andelen ”vet ej” för patienter som kan med
verka: <15 % *

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Storsjögläntan tillhandahåller specialiserad palliativ kompetens över hela länet till stöd för
anslutna patienter som vårdas i det egna hemmet. Den palliativa konsultverksamheten är nu
väletablerad med stöd till vårdavdelningarna på Östersunds sjukhus men utgör också en resurs
för primärvården och den kommunala sjukvården i länets samtliga kommuner. Dessa
verksamheter saknar ännu täckning på jourtid.
Den allmänna palliativa vården i länet har utvecklats genom bl a att gemensamma riktlinjer
tagits fram för vilka läkemedel som ska ordineras i livets slutskede. Dessa tillämpas numera
brett på både sjukhuset och inom primärvård och kommunala vårdenheter. Specifika,
klinikövergripande sökord i Cosmic (Brytpunktsamtal och behandlingsstrategi/-begränsning)
har också inneburit en kvalitetsförhöjning. Web-utbildningen i allmän palliativ vård har
introducerats för ett och ett halvt år sedan och cirka 500 anställda på sjukhuset och i den
kommunala vården har så långt genomfört den (cirka hälften på respektive ställe). På
sjukhuset sammanföll tyvärr introduktionen med Cosmic-införandet. Därför är det angeläget
med en extra drive nu igen. Andelen av verksamheter som regelbundet tar ut statistik från
Svenska palliativregistret och diskuterar resultaten på planeringsdagar/arbetsplatsträffar för att
få stöd för ett fortsatt förbättringsarbete är fortfarande för få.
Då 60% av alla cancerpatienter vårdas i livets slutskede och dör utanför sjukhuset är tillgång
till Region Jämtland Härjedalens journaldokumentation av vikt för att inblandad kommunalt
anställda sjuksköterskor ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett optimalt sätt.
Nedanstående siffror gäller måluppfyllelsen 2015:
Täckningsgrad i Svenska palliativregistret för cancerpatienter oavsett dödsplats är 88%
(= minskning jämfört med >100% 2013)
Brytpunktssamtal för patienter som kan medverka är 75% (=ökning jämfört med 66% 2013)
Användning av validerat smärtskattningsinstrument är 39% (=oförändrat)
Vidbehovsinjektion mot ångest sista dygnet fanns i 92% (= ungefär som 2013 91%)
Bedömd munhälsa i 70% (=ökning från 65% 2013)
Valfrihet av dödsplats: andelen "vet ej" är 35% (=minskning jämfört med 40% 2013)
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Att uppfylla de mål som är uppsatta för den palliativa verksamheten i RCC:s dokument, i det
nationella vårdprogrammet för palliativ vård och Socialstyrelsens riktlinjer för palliativ vård.
En fortsatt strävan mot de ovan uppsatta målen utifrån resultat i Svenska palliativregistret
gäller också. Dessutom är ett mål att minst hälften av all patientnära personal på sjukhuset ska
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ha genomgått web-utbildningen i allmän palliativ vård inom det närmaste året (tar 4-5
timmar) och att minst 75% har genomgått utbildningen sommaren 2018.
Den palliativa konsultverksamheten finansieras och bemannas året runt kontorstid (dvs 52
veckor om året i stället för som nu 40 veckor om året).
Dessutom är ett mål att få till en palliativmedicinsk telefonjourlinje som är bemannad 24
timmar om dygnet och 7 dar i veckan.
Ett annat mål är att minst en läkare har avslutat sitt ST-block i palliativ medicin (=blivit
specialist) och att ytterligare ett ST-block i palliativ medicin därefter tillsatts.
Att samtlig legitimerad personal i kommunal tjänst har tillgång till de journaluppgifter som de
behöver för att kunna utföra sitt arbete på ett optimalt sätt (epikriser, journaltext, provsvar,
röntgensvar, medicinlistor).
Aktiviteter (2016-2018) och tidplan:
1. Drive för att vidmakthålla och öka täckningsgraden i Svenska palliativregistret. Detta kan
göras genom att chefer anmodas ange sina resultat på detta område i sina årsrapporter.
- Om inte resultaten efterfrågas och diskuteras som ett led i förbättringsarbetet tappar så
småningom medarbetarna motivationen att rapportera. Som stöd för berörda chefer finns det
möjlighet nu att abonnera på verksamheternas resultat kvartalsvis från registret.
2. Fortsatt informationsdrive vad gäller vikten av smärtskattning, munhälsobedömning och att
i ökad utsträckning få reda på var patienten vill tillbringa sin sista tid.
3. Samtliga enhetschefer på vårdavdelningarna uppmanas möjliggöra för minst hälften av
personalen att genomgå web-utbildningen i allmän palliativ vård på arbetstid.
4. I samarbete med RCC Norr och ingående landsting verka för att palliativmedicinsk
telefonjourlinje införs senast 180101.
5. Ett nytt ST-block i palliativ medicin tillsätts senast våren 2018.
6. Den palliativa konsultverksamheten finansieras och bemannas kontorstid 52 veckor om året
senast till sommaren 2017.
7. Systematisk uppföljning i samtliga länets kommuner av hur journaltillgången fungerar via
NPÖ. Eventuella brister rättas till senast under våren 2017.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Att verksamheternas årsrapporter ska innehålla uppgifter om i vilken utsträckning uppsatta
palliativa mål uppnås = måldata från Svenska palliativregistret
Att enhetscheferna på samma sätt uppmanas rapportera när minst hälften av vårdpersonalen
genomfört web-utbildningen i allmän palliativ vård och med tydligt mål om att detta ska vara
uppnått senast till sommaren 2017.
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Att beslut tas om medel motsvarande en halv överläkartjänst avsätts för att bidra till en
palliativmedicinsk telefonjourslinje. (Andra halvan tillförs av ett annat av regionens landsting
= samjour över länsgränserna).
Att det redan fattade beslutet om den onkologiska utredningen genomförs senast under
vårterminen 2017 vad gäller bemanning och finansiering av den palliativa
konsultverksamheten 52 veckor om året kontorstid.
Att legitimerad kommunal personal får tillgång till adekvata journaluppgifter på de patienter
de har vårdansvar för.
Ansvarig för genomförande:
Ad 1. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ad 2. Palliativ processledare i samverkan med Storsjögläntan och det palliativ konsultteamet
Ad 3. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Ad 4. Regional palliativ samrådsgrupp tillsammans med regional palliativ processledare
Ad 5. Läkaravdelningschefen på område kirurgi
Ad 6. Områdeschef kirurgi
Ad 7. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Medicinskt ansvarig:
Respektive verksamhetschef
Ansvarig för rapportering:
Respektive verksamhetschef och länsövergripande MLU på palliativa enheten (=
Storsjögläntan/palliativa konsultteamet)
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Berörda verksamheter inom HSförvaltningen ska under perioden ha mål för god palliativ vård
i sina verksamhetsplaner inkl ambitionsnivå för web-utbildning.
Bertil Axelsson får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag gällande palliativmedicinsk
telefonjourslinje med konsekvenser för Region Jämtland Härjedalen för senare
ställningstagande.
Utvecklingen enligt beslutad onkologisk utredning inkl palliativa konsultteamet verkställs
enligt plan.
Regionledningen diskuterar behov av strategi för ST-tjänster. Detta kan komma att påverka
dagens styrning och prioriteringar av ST.
Kommunal personals tillgång till Cosmic kan Region Jämtland Härjedalen inte besluta om,
enbart beskriva möjligheterna och nytta. Region Jämtland Härjedalen är producenter av
information till NPÖ.
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1.6. Onkologisk specialistkompetens behöver finnas inom alla regionens
fyra landsting och åtgärder för att åstadkomma detta vidtas.
Den onkologiska vården blir alltmer komplex och subspecialiserad i takt med att nya läke
medel blir tillgängliga, kunskapen om genetiska förutsättningar för vissa behandlingar ökar
och strålbehandlingen utvecklas mot alltmer specialiserade och individanpassade stråldoser.
Tillgång till onkologisk kompetens behövs fortlöpande under behandlingstiden. Onkologisk
behandling ger ofta biverkningar, som behöver hanteras optimalt för att minimeras. Det över
gripande målet är att säkerställa tillgång till specialistkompetens inom onkologi vid samtliga
länssjukhus, för att möjliggöra en likvärdig och säker onkologisk behandling av regionens
cancerpatienter.
Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Landstingsstyrelsen gav i september 2014 § 225 landstingsdirektören i uppdrag att utreda
möjligheterna att inrätta en egen onkologiverksamhet vid Östersunds sjukhus. Utredningen är
verkställd och beslut fattas i Regionstyrelsen 2016-03-23 § 75. Målbilden är en onkologisk
mottagning och en onkologisk/palliativ avdelning som bemannas av onkologer,
palliativmedicinare och underläkare från andra specialiteter samt sjuksköterskor som kan
hantera medicinsk onkologi. Regionen blir därmed tydligare i beskrivning av verksamheten
och det blir en attraktiv arbetsplats. Därmed kan färdiga onkologer rekryteras och bra
förutsättningar ges för de som är under utbildning att komma tillbaka till en samlad, tydlig,
attraktiv verksamhet. En verksamhet av hög klinisk kvalitet och säkerhet med nöjda
patienter, som samtidigt är ekonomiskt effektiv och skänker tillfredställelse till alla olika
kategorier av medarbetare.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018), Aktiviteter och Tidplan
Utredningen delar upp sina förslag för att nå målbilden i tre steg:
Steg 1 Allt bättre NU år 2016-2017:
- Införande av IT-system för dosering av cytostatika,
- Förändring av lokaler på onkologmottagningen,
- ST-läkare inom onkologi ges uppdrag att tillsammans med onkologmottagningens
personal skapa enhetliga rutiner
- Standardiserade vårdförlopp enligt nationella krav beaktas,
- Införande av PICC-line (perifert insatt central kateter)
- Utveckling inom cancerrehabilitering,
- En tredje ST-läkare startar utbildning till onkolog,
- Detaljerna kring hur en onkologisk/palliativ vårdavdelnings ska utformas diskuteras
fram
Steg 2 Målbild om 2-4 år dvs 2018-2020:
- 2018 första onkolog färdigutbildad,
- 2020 andra onkolog färdigutbildad,
- Minskat behov av onkologkonsulter,
- En onkologisk/palliativ avdelning startar i början av perioden.
- Palliativa konsultteamet utökas så att året-runt stöd kan ges, och del av skötsel av
avdelningen kan ske
- Rekrytering av färdig specialist
- Minskning av tjänsteutrymme för kirurger.
- Viss hemtagning av regionvård från Umeå och Sundsvall.
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-

Analyser för alla cancerverksamheter i Region Jämtland Härjedalen startar med ambition att all lämplig
onkologisk verksamhet samordnas på bästa sätt.

Steg 3 Målbild om 5-7 år dvs 2021-2023:
- 5 onkologer och 1 ST-läkare finns,
- Ytterligare minskning av tjänsteutrymme för kirurgerna
- Onkologkonsulter med specialkompetens används för att minska patienters resor till
regionvård, inte istället för egen grundbemanning
- Onkologisk/palliativ-avdelning och mottagning med strukturerat, effektivt arbetssätt
och god kvalitet för patienterna finns nu.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Beslut är fattat – återstår verkställighet
Ansvarig för genomförande: Områdeschef Adam Thomas
Medicinskt ansvarig: MLA kirurgi(när de har ngn på plats)
Ansvarig för rapportering: Områdeschef Adam Thomas
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Klartecken att verkställa enligt beslut. Finansiering av införande av cytostatika-doserings
system beslutad inom ramen för professionsmiljarden.

1.7. Öka förutsättningarna för tidig upptäckt, genom att utveckla och opti
mera screeningverksamheten och genom att förbättra förmågan hos
akut- och primärvården i regionen att utan fördröjning diagnostisera
cancersjukdomar.
Att upptäcka cancer i så tidigt stadium som möjligt är ofta avgörande för vilken behandling
som kan ges och för resultatet av behandlingen. För cancer i bröst och livmoderhals finns
screeningprogram, och dessa behöver fortlöpande utvecklas och optimeras. En nationell
studie pågår för tjocktarmcancerscreening, som ett steg i införandet av allmän screening för
tjocktarmscancer. För prostatacancer rekommenderar inte Socialstyrelsen allmän screening,
men många män utan symtom på prostatacancer tar PSA-prov i screeningsyfte och bra rutiner
behövs för information kring detta.
Att akut- och primärvården har god förmåga att diagnostisera cancersjukdomar utan fördröj
ning är väsentligt. De standardiserade vårdförloppen, som införs nationellt för att minska
väntetiderna och öka kvaliteten i cancervården, baseras på en snabb utredning vid välgrundad
misstanke om cancer och att en cancerdiagnos medför att en snabb behandlingsstart.
Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015
Livmoderhalscancerprevention
Regionen ansluten till processregistret (Cytburken), med fungerande
fortlöpande dataleverans till processregistret *
Landstingen har en tydlig organisation för cervixcancerprevention, med
dokumenterad ansvarsfördelning med processansvarig och styrgrupp
förankrad i landstingsledning *
Implementering av SoS nya screeningriktlinjer från 2015. Planering och

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2017
2016
2017
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arbete påbörjas under 2016 i alla regionens landsting.
Mammografi
Samtliga landsting anslutna till nationellt kvalitetsregister för mammografi
screening och levererar data regelbundet till INCA
Deltagande i regionen förbättras till 87.5% *
Längd för screeningintervall (tid mellan erbjudna datum i två konsekutiva
screeningomgångar ): 95% inom 24 månader
Andel som dubbelgranskas: 98% i regionen
Tid (dagar) från screening till diagnos (enligt definition i cancerregistret) för
screeningupptäckt bröstcancer: 90% inom 31dagar
Intervallcancer (andel av totalt antal cancerfall bland deltagare) år 1 och år 2
(innan nästa screening): <30% år 1, <50% år 2
Andel av screeningupptäckt cancer som är Stadium II+ <30%
”Vägen in i cancervården”
Kartläggning av tider och remissförfarande för patienter med kolorektalcan
cer i primärvården (PV) i norra regionen, från kontakt med vården till
diagnos. Detta ska ge underlag för adekvata framtida förändringar. Mål fast
slås när slutsatser av kartläggningen dragits
Kartlägga förekomsten av cancerfall upptäckta inom regionens PV samt
identifiera förekomsten av de vanligaste symtomen patienter sökt för när de
remitterats för cancerutredning. Sammanställa andelen av patienter inklude
rade i SVF. Syfte: identifiera områden som behöver förbättras i PV. Målet
förutsätter extra resurser för kartläggning.
Sprida information och stödja införande av SVF, genom information till all
PV-personal och genom att PV-versioner av SVF finns tillgängliga på respe
ktive landstings plattform.
Snabbare och bättre omhändertagande av patienter med misstänkt cancer i
PV genom att följa SVF.

Minst 30% av patienterna handläggs enligt SVF för de diagnoser där SVF
finns
Fortbildning för sjuksköterskor och läkare i norra regionens PV i form av
utbildningsdag, ”Hur hittar vi cancer tidigare?” *

2017
2018
2017
2017
2017
2017
2018
2 år efter bes
lut om mål
3 år efter bes
lut om mål,
2018/2019
Januari 2016
Hösten 2017
för de 5 första
SVF-diag
noserna, 2018
för kolorektal
cancer
2017
2016

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016, mål (2016-2018), aktiviteter, tidplan:
Livmoderhalscancerprevention
Nuläge Cytburken: 2016 04 22 – ännu inte i bruk Beslut tagna och avtal påskrivna sedan
länge inom RJH ( LD beslutade i aug 2011 om införande och avtal undertecknades av bitr LD
i mars 2014) och numera även inom VLL. I januari 2016 anställdes en medarbetare i VLL
som fått uppdrag att jobba med anslutningen till Cytburken, en träff med registerhållaren
planerad till 16 05 02.
Aktiviteter (2016-2018) och tidplan:
Region JH (beslut och avtal klart sedan länge men införandet förutsätter att
detta görs för VLLs datasystem för patologi på NUS där RJHs data finns) är

2017 06 01
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ansluten till processregistret (Cytburken), med fungerande fortlöpande
dataleverans till processregistret *
Region JH har en tydlig organisation för cervixcancerprevention, med
dokumenterad ansvarsfördelning med processansvarig (finns sedan många
år) och styrgrupp (behöver uppdateras) förankrad i landstingsledning *
Omtag för styrgrupp behövs under hösten 2016 pga nytt Nationellt VP samt
RJHs omorganisation.
Implementering av SoS nya screeningriktlinjer för GCK från 2015.
Planering och arbete påbörjas under hösten 2016 inom Region JH
men implementeringen kan göras först då alla förutsättningar är uppfyllda,
vissa av dessa ligger dock utanför RJHs kontroll.

2016 12 31

2018 12 31

Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Cytburken
- Oklart om det blir kostnader för införande - underhåll av cytburken framöver – detta
finansieras i nu nuläget med ”SKL- kvalitetsregistermedel”.
- Behov av tid för sk landstingsadministratör – lämpligen samordningsbarnmorskan 10-20 %
- samverkan och kravställande på laboratoriermedicin NUS,enligt avtalet med VLL.
Styrgrupp
Mötestid för avstämning och beslut inom Cxca preventionsvårdkedjan
Införande av nytt nationellt Vårdprogram utifrån SoS rekommendationer
- Ca 20% fler kolposkopier beräknas bli följden – belastar KK ( på lång sikt beräknas detta
bli balanserat av färre Cxca fall )
- Ökad tid för att besvara kvinnors frågor pga HPV-test som primär screeningsmetod
- Oklart om ev förändrad kostnad pga fler HPVtest och färre cytologier – denna kostnad
ligger nu centralt på beställarenheten för alla HC.
- tid för utbildning av inblandade aktörer innan start – ffa BM i PV samt KK personal
- Dialog med ansvariga på laboratoriermedicin NUS ,enligt avtalet med VLL
Ansvarig för genomförande: ansvariga VC i samråd med Processledaren(MHV-öl)
Medicinskt ansvarig: ansvariga VC i samråd med Prcoessledaren (MHV-öl)
OBS genomförandet av samtliga 3 punkter ovan förutsätter samverkan med ansvariga
för laboratoriemedicin på NUS inom VLL
Ansvarig för rapportering: Processledaren (MHV-öl)
Mammografi

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Mammografi: Fortsatt välfungerande mammografiscreening
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018): Enligt RCCs regionala utvecklingsplan
Aktiviteter (2016-2018): Fortsatt välfungerande mammografiscreening, däremot delvis p.g.a.
pensionerad personal. 2 sjuksköterskor skall påbörja specialistutbildning hösten 2016 och
kommer att vara under utbildning i 1,5år. Sköterskebristen därför påtaglig i nuläget.
Mammografiscreening ingår i SVF sedan februari 2016 i nära samarbete med kirurgkliniken.
Det lokala SVF-flödet är under kontinuerlig utveckling.. Dubbelgranskning av
screeningundersökningar planerad uppstart hösten 2016. Nyanställd kollega med många års
mammografierfarenhet som delvis arbetar på distans från Amsterdam.
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Ansvarig för genomförande: OC Område diagnostik teknik och service
Medicinskt ansvarig: MLU Geir Dalhaugen
Ansvarig för rapportering: Geir Dalhaugen
Vägen in i cancervården

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016, mål (2016-2018), aktiviteter, tidplan:
Region Jämtland Härjedalen har gjort en handlingsplan för standardiserade vårdförlopp 2016
03-15. I den framgår följande ang våra utmaningar bl a när det gäller primärvårdens.








Fler arbetsgrupper är bildade, bland annat för primärvården. Arbetsgivare och samtliga professioner,
samt privata vårdgivare är representerade, i varierande grad.
Utforma mer, riktad information till regionens olika verksamhetsområden. Den ska belysa vad SVF
innebär för verksamheten och dess medarbetare.
Särskild utbildningssatsning till primärvårdens alla superanvändare i det vårdadministrativa systemet,
COSMIC, om de dynamiska SVF-remisserna.
I samband med utbildningen ovan även information om vad SVF innebär för primärvården, samt
demonstration av den sammanställning/lathund som tagits fram.
Information om SVF i samband med fortbildningsdagar för distriktssjuksköterskor och medicinsk
sekreterare i primärvården.
Överväga utskick i form av vecko- eller månadsbrev till berörda chefer att ta upp i samband med APT.
Berörda verksamheter rekommenderas att ha SVF som stående punkt på agendan för APT, vilket flera
redan har.

Ansvarig för genomförande: Projektledaren för SVF Elin Wassdahl
Medicinskt ansvarig: resp specialitet
Ansvarig för rapportering: Projektledaren för SVF Elin Wassdahl
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Chef lab.medicin har skriftligt uppdrag att samverka med NUS avseende patologi .
Kostnaderna som beskrivs måste i rådande ekonomiska läge hanteras in befintliga ramar.
Inget ytterligare beslut krävs när det gäller SVF, dvs vägen in i cancervården

1.8. Cancerprevention
En tredjedel av all cancer skulle kunna undvikas genom ändrade levnadsvanor. Rökning, alko
hol, ohälsosam kost, stillasittande, övervikt och solande ökar risken för cancer. Det finns även
miljöfaktorer som bidrar till ökad cancerrisk. Preventionsinsatser kan bestå både av allmänna
hälsofrämjande åtgärder och strategier som riktas mot grupper med högre risk att utveckla en
viss sjukdom. Det övergripande målet är att regionen genom ett aktivt cancerpreventivt arbete
ska minska risken att befolkningen insjuknar i cancer.
Regional målnivå 2016-2018
Tidpunkt för
* = kvarstående mål från 2013-2015
måluppfyllelse
Införa Tobaksfri Duo i alla regionens kommuner, med målsättningen 70 %
2017
tecknade avtal i regionen.
Diplomerade tobaksavvänjare ska finnas tillgängliga för länets hela
2017
befolkning, inom primärvård eller folktandvård.*
Öka andelen som tillfrågas om sina alkoholvanor inom vården.
2017
Ökad fysisk aktivitet genom att fler kliniker arbetar aktivt med att samtala
2017
om fysisk aktivitet och förskriva FaR. *
Minska antalet stillasittare i regionen genom ökad kunskap bland befolk
2018
ningen. *
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Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Tobaksfri Duo – JLL startade sitt arbete med implementering av metoden juni 2012 och under
2015 arbetar 9 skolor i tre kommuner i Jämtlands län enligt metoden. Detta är en siffra som
stått still sedan 2014.
Tobaksavvänjare finns i alla kommuner.
Låg förskrivning av och följsamhet till ”Fysisk aktivitet på recept” (FaR) – Region Jämtland
Härjedalen förskrev 2015 ca: 260 FaR. Sedan 2012 har förskrivningen minskat från ca 1000
till förra årets låga nivå. Exempelvis har Västernorrland under samma period mer än dubblerat
antalet förskrivna FaR från ca 3400 till närmare 8000. De övriga Norrlandstingen ligger, trots
dubbla innevånarantalet på nivåer klart över Region Jämtland Härjedalen.
Antalet stillasittande är oförändrat. Mäts nästa gång i Hälsa på lika villkor 2018.
Kunskapsnätverk för alkoholprevention – Region Jämtland Härjedalen har i dagsläget ingen
representant i nätverket.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Prioritera ungdomar och blivande/nyblivna föräldrar inom handlingsplanen för tobaksfri
region 2025.
Rökfrihet inför benigna operationer vid samtliga kliniker.
Aktiviteter (2016-2018) och tidplan:
Ökad förskrivning av och följsamhet till FaR samt ökad kunskap om verksamma metoder som
bidrar till långsiktig fysisk aktivitet med stöd av FaR.
RCC har beviljat medel för START-kampanjen som riktas till personer som är otillräckligt
fysiskt aktiva d.v.s. både primär- och sekundärpreventiv målgupp. Kampanjen startar hösten
2016 och pågår in på 2017.
Tobaksavvänjare finns i alla kommuner och ska fortsatt finnas i alla kommuner–
kontinuerliga utbildningsinsatser ska ske, bland annat genom tobaksavvänjarutbildningar med
diplomering, uppföljningsdagar två ggr/år samt löpande handledning av avvänjare.
Omtag gällande Tobaksfri Duo (TD). Kommunerna tar över ansvaret för att implementera TD
medan Region Jämtland Härjedalen står för uppdaterat och aktuellt informationsmaterial samt
uppföljning och utvärdering.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Tobaksavvänjare finns i alla kommuner – Signaler kommer från tobaksavvänjarna att de inte
får tillräcklig med tid för detta arbete.
Ansvarig för genomförande: Regionstabschefen
Medicinskt ansvarig:
Ansvarig för rapportering: Chef Utvecklingsenheten
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
PVs uppdrag kring tobaksavvänjning och FAR är viktigt.
Resp verksamhet hanterar målet med rökfrihet inför benigna operationer enligt egna rutiner.
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1.9 Cancerrehabilitering
Syftet med cancerrehabilitering är att lindra symtom av sjukdom och behandling, underlätta
tillvaron och återgång till ett fungerande dagligt liv för patienter med cancer och deras när
stående. Det omfattar såväl fysiska som psykiska, sociala och existentiella behov och sträcker
sig över hela patientens vårdprocess. Cancerrehabiliteringen ska utgå från en strukturerad
bedömning av individuella behov och dokumenterad planering av åtgärder. Alla patienter med
cancer samt deras närstående ska få information om och erbjudas grundläggande cancerrehabi
litering. Vid behov över grundläggande nivå ska kontakt med rehabiliteringsprofession
erbjudas, för vidare utredning och åtgärder. Minderåriga barn med en vårdnadshavare som har
cancer ska särskilt beaktas vad gäller behov av information, råd och stöd.
Det övergripande målet är att alla regionens cancerpatienter och deras närstående ska erbjudas
grundläggande cancerrehabilitering, samt ytterligare rehabiliteringsåtgärder utifrån
individuella behov.
Regional målnivå 2016-2018
Regionens cancerpatienter erbjuds ”min vårdplan” (utifrån generisk
modell)
80% av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med namngiven
kontaktsjuksköterska
15% av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med arbetsterapeut.
Mål till 2020: 30%
40% av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med kurator.
Mål till 2020: 80%
15% av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med fysioterapeut
Mål till 2020: 30%
15% av regionens cancerpatienter erbjuds kontakt med dietist
Mål till 2020: 30%
95% av regionen cancerpatienter får skriftlig generell information om
cancerrehabilitering
Bilda en multidisciplinär arbetsgrupp i regionen med tydligt uppdrag och
syfte (tidigare grupp ska utökas och ombildas)

Tidpunkt för
måluppfyllelse
30% 2016,
60% 2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2016

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
I nuläget finns ingen given struktur angående hur Region JH ska arbeta med psykosocialt stöd
och rehabilitering hos cancerpatienter. Kvinnokliniken har efter att ha deltagit i
Carereprojektet ett mer strukturerat arbetssätt kring cancerrehabilitering. Resurserna inom
paramedicinsk specialitet såväl vid kvinnokliniken som resterande delar av Region Jämtland
Härjedalen är dock begränsade och för få för att klara av de rekommendationer som föreslås i
vårdprogrammet för psykosocialt stöd och rehabilitering. I dagsläget finns inget avtal eller
överenskommelse gällande sjukgymnast/arbetsterapeut för de cancerpatienter som behandlas
polikliniskt. Det finns inom Region Jämtland Härjedalen inte heller någon strukturerad
tillgång till psykolog eller logoped för cancerdrabbade. Region Jämtland Härjedalen har
representanter i den nybildade regionala gruppen för cancerrehabilitering. Inom
kirurgkliniken bedrivs en studie med syfte att undersöka behovet av cancerrehabilitering hos
de som får adjuvant cytostatikabehandling samt hos deras närstående.
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Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Att uppfylla regionala målnivåer enligt ovan.
Aktiviteter (2016-2018):
- Regelbundna möten med det regionala arbetsgruppen för cancerrehabilitering.
- Inrättande av en lokal multiprofessionell arbetsgrupp för regelbundna möten,
kompetensutveckling och fortlöpande arbete utifrån regionalt fattade beslut inom området
cancerrehabilitering planeras att ske under hösten 2016.
- Ett regionalt pilotprojekt inom cancerrehabilitering för hjärntumörpatienter pågår i Region
Jämtland Härjedalen.
Tidplan: Pågående arbete.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
- Tydligt mandat i linjeorganisationen för de lokala representanterna att fullfölja
uppdragsbeskrivningen.
- Samverkan i linjeorganisationen för att möjliggöra det beskrivna arbetet.
- Önskemål om utökade tjänster avseende paramedicinsk kompetens (Sjukgymnast,
Arbetsterapeut, Kurator, Psykolog, Logoped).
- En grundlig översyn av aktuella resurser kontra behov behöver göras inkluderat
primärvården.
- Möjlighet att ta del av särskild budget avseende RCC-arbete.
Ansvarig för genomförande: Lina Eriksson och Bertil Axelsson
Medicinskt ansvarig:
Ansvarig för rapportering: Lina Eriksson
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Ledningsgruppen ser detta som ett viktigt utvecklingsområde. HSdirektören uppmanar
områdescheferna att i anslutning till verksamhetsplaneringen 2017 diskutera möjligheterna att
inom befintliga personella resurser utveckla denna verksamhet.
Önskemålet om utökade tjänster kan i rådande ekonomiska läge inte beviljas.
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2. Målnivåer för patientcentrerade kriterier, kriterier gällande utbildning,
kunskapsstyrning och forskning samt för nivåstrukturering.
2.1. Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer
Prioriterat område, se 1.7 och 1.8

2.2. Vårdprocesser
2.2.1 Barnonkologi
(bilaga 2 A i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015
Gemensam plan och program inom regionen för överföring till vuxen
medicinsk specialitet och långtidsuppföljning efter cancersjukdom hos
barn och ungdomar. *
Inrätta ett regionalt kompetens- och konsultcentrum för seneffekter efter
behandling av cancer hos barn och ungdomar. I detta ingår ny tjänst för
konsult-kssk för transition och kontroll av tonåringar och unga vuxna
efter cancersjukdom. *
Vidareutveckla fungerande hemsjukvård, inklusive palliation, vid cancer
sjukdom hos barn och ungdomar: 80 % ska ha tillgång till fungerande
hemsjukvård vid behov. *
Utforma individuella utvecklingsplaner för alla inblandade vårdgivar
kategorier inom barncancervården i regionen: 80% av personalen ska ha
en individuell utbildningsplan. *

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2016
2016 -2017

2017
2016

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Diskussioner pågår i chefssamrådet och gemensamt i Norrland – därför lite för tidigt att
beskriva planerna för Region Jämtland Härjedalen.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Aktiviteter (2016-2018):
Tidplan:
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Ansvarig för genomförande: Områdeschef Urban Tirén
Medicinskt ansvarig: Områdeschef Urban Tirén
Ansvarig för rapportering: Områdeschef Urban Tirén
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Inga beslut krävs i nuläget
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2.2.2. Blodcancer
(bilaga 2 B i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015
Välfungerande konferenser:
a) Telemedicinsk terapikonferens varje vecka för
hematologer/onkologer i regionen, med anmälan av
patienter i tid, och aktivt deltagande från alla sjukhus. *
b) MDK med hematolog, onkolog, hematopatolog och
genetiker, med deltagande från alla sjukhus.
Bättre täckningsgrad i blodcancerregistret: >70% inom 3
mån. *
>90% inom 1 år
Individuell skriftlig vårdplan till patienterna för 80 % av
patienterna
Lokala riktlinjer till remittenter om remitteringsvägar för
knölar ska finnas i alla landsting.
Kontakt- eller teamsjuksköterska finns på alla
hematologiska enheter och ansvarar för att patienterna får
en individuell skriftlig vårdplan. *
Hög följsamhet till nationella riktlinjer enligt
målindikatorer för varje diagnos.
Förbättra ledtid mellan remiss till diagnosbesked och
behandlingsplan i enlighet med de tider som definieras i
SVF.

Tidpunkt för
Nuläge
måluppfyllelse RJH
2016
Uppfyllt

2016

Ej uppfyllt

2016

Uppfyllt

2016

Uppfyllt

2016

Uppfyllt

2016

Oklart

2016

Oklart

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Fortsatt behov av rekrytering av hematolog. Stor omfattning av hematologstafetter men når
inte egentliga behovet. Anledningen är den ekonomiska konsekvensen av stafettkostnad.
Eftersom arbetet med att implementera och få till fungerande arbete med INCAregistret går
det inte att uttala sig om ledtider och följsamhet även om vi tror att det är bra.
Senaste decenniet har det lanserats många nya läkemedel inom hematologin med
beskedligare biverkningsprofiler än tidigare. Hematologiska maligniteter drabbar i stor
utsträckning äldre personer och äldre har i dag färre komplicerande sjukdomar och lever länge
med bevarad god livskvalitet. Framgången för behandling av hematologiska maligniteter
medför även en stadig uppgång av antalet överlevare efter genomgången behandling som har
fortsatta kontroller inom slutenvården. Detta medför ett ökat behov av specialistläkare inom
hematologin.
Implementering av SVF för AML genomfördes 2015 och just nu pågår arbetet med SVF för
lymfom och myelom.
Ombyggnation av plan 8, där hematologen är placerad, beräknas starta hösten 2016 och
kommer att ge bättre förutsättningar att bedriva mer avancerad hematologisk vård som idag
sker i Umeå till höga kostnader. Strävan är även att kunna flytta upp mottagningen till samma
plan för att förbättra flödet och samarbete kring dessa patienter.

23 (49)
253

Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
 Nå en hematologspecialistbemanning som motsvarar behovet
 Sätta arbetssättet för INCA registret samt arbeta ikapp
 Genomföra den ombyggnad som planeras för hela plan 8.
 Sträva efter att mottagningen kan inrymmas i planen för hela plan 8.
 Fortsätt att driva frågan att ta hem specialistvård från Umeå.
Aktiviteter (2016-2018):
Rekrytera hematologspecialist/er samt minst 1 ST, påbörjas redan hösten 2016
Särskild person har 3½ mån i höst att arbeta ikapp INCAregistret (kvalitetsregister) samt
bygga rutinerna för hur det ska fungera.
Fortsätta implementeringen av SVF lymfom och myelom och jobba med ledtiderna när data
finns tillgängligt.
Tidplan: Rekrytering av hematologspecialist samt ST inom hematologi.
Ombyggnation av plan 8 och samlokalisering med hematologmottagningen 2016-18
Genomföra SVF för lymfom och myelom 2016
Registrera ikapp i INCA-registret under 2016
Vidareutbildning av sjuksköterskor inom hematologi 2016-18
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Beslut om hur hematologens verksamhet på plan 8 skall kunna samlokaliseras med
hematologmottagningen.
Beslut om att ta hem delar av riks- och regionvård
Ansvarig för genomförande: EC plan 8 samt medicinmottagningen och OC HIM
Medicinskt ansvarig: Andreas Asklund MLU
Ansvarig för rapportering: OC HIM
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Inga beslut behövs idag eftersom styrgruppför plan 8 CMS 2.0 hanterar frågan om
samlokalisering och hemtagning av riks- och regionvård.

2.2.3. Bröstcancer
(bilaga 2 C i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015
90 % av kvinnorna med misstänkt eller bekräftad bröstcancer ska
erbjudas operation inom 3 veckor och 98 % inom 4 veckor *
95 % av alla PAD-svar ska vara klara inom 3 veckor från operation *
90 % av alla patienter som ska ha systemisk onkologisk behandling ska
ha påbörjat denna inom 6 veckor *
5-årsöverlevnaden ska vara >90 % *
98% av alla PAD-svar efter operation ska vara fullständigt strukturerade
10% av patienterna ska få omedelbar bröstrekonstruktion med implantat
50% av patienterna ska handläggas i enlighet med SVF

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2017
2018
2017
2018
2018
2018
2018
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Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Bröstcancervården har fortfarande förhållandevis jämnt resultat över riket jämfört med många
andra cancerformer och RegionJH:s resultat står sig fortfarande väl vid såväl regional som
nationell jämförelse. Detta pga väl implementerat, men i volym för en kirurg otympligt,
nationellt vårdprogram. Tyvärr har vårt regionala vårdprogram enl RCC-krav ”nedrustats” till
ett mkt kortfattat appendix, vilket gör det svårare för kirurger att sköta den onkologiska delen
av bröstcancervården inom RJH.
Avseende nuläge för de uppsatta regionala målen 2016-2018:
-Målnivåerna att erbjuda op inom 3-4 veckor uppnås ej (2015 77,6% inom 3v, 90.8% inom
4v), men fortfarande har vi bland de bättre siffrorna inom regionen. Vårt värdegrundsmål att
ha läkarkontinuitet kan innebära något förlängd tid till operationen, men för patienter som
insisterar på tidigare op ombesörjs detta om möjligt.
-Avseende målen 95% PAD-svar klara inom 3 veckor från op samt 98% av PAD-svar
fullständigt strukturerade, uppnås inte målen för närvarande. Ett önskemål vore att mer
diagnostik (fr a immunohistokemisk analys) kunde göras på plats i Östersund vilket skulle
korta ledtiderna betydligt, prep skickas nu efter första analys i Östersund till Umeå, 2-3 dgr
går åt bara för transport av prep).
(2015: klara PADsvar inom 3v: 72,4%, 2014: 81,7%
Fullständigt strukturerade PADsvar: 2014: 83.6%)
-Målet att starta onkologisk behandling inom 6 veckor uppnåddes under 2015 ånyo med
högsta siffran inom regionen. (92,9%). Tyvärr är det omöjligt att alla patienter får träffa
onkolog innan start av onkologisk behandling, men alla får erbjudande att få göra det någon
gång under behandlingens gång.
-Mål 5-årsöverlevnaden ska vara över 90% - 2015 års siffror var 88,8%.
-Mål att 10% av patienterna ska få omedelbar bröstrekonstruktion med inplantat:
Målnivåsiffran har ju ingen medicinsk vetenskaplig grund, utan mer godtyckligt satt och där
föreligger stora skillnader i procenttalen nationellt (liksom även åsiktsskillnader mellan
disciplinföreträdarna). Måluppfyllelsen bedöms inte vara den högst prioriterade bland
ovanstående mål inom RJH. Alla kvinnor som mastektomeras pga DCIS erbjuds
direktrekonstruktion och alla kvinnor som mastektomerats pga invasiv BC erbjuds
rekonstruktion åtminstone i senare skede (med de metoder RJH står för).
-SVF bröstcancer: Då det redan tidigare funnits välfungerande bröstmottagningsverksamhet
med relativt korta väntetider, bidrar inte SVF BC till så stor skillnad i ledtider, utan risken
föreligger i stället, med de ytterligare förkortade ledtiderna, att ”för många” patienter anmäls
via primärvården som SVF, som inte har bröstcancer och därmed får man en undanträngande
effekt på patienter som har diagnosen BC (vilket vi redan noterat nu i uppstarten samt är känt
från bl a Danmark, angetts att endast 29% av patienter som gick in i ett SVF hade bröstcancer
liksom att endast 60% av bröstcancerpatienterna ingick i SVF).
Regionens mål:
Att försöka uppnå de mål som angetts regionalt för 2016 – 2018 samt att behålla den kvalité
vi redan uppnått i tidigare mål. Se även nedan.
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Aktiviteter 2016-2018, tidplan :
Viktiga målområden att arbeta med är utöver detta:
-Avlasta läkarkategorin kvalitetsregisterregistreringen, men personella resurser krävs på
sjuksköterske- alternativt sekreterarnivå för detta.
-Inom SVF bröstcancer (liksom övriga cancerformer) inom Cosmic försöka få bättre IT-stöd
att utverka ett för verksamheten vettigt verktyg än det som finns i Cosmic ”canceröversikten”
då det för verksamheten är viktigast att inte bara ha med alla inom SVF anmälda patienter
(där ju många inte har bröstcancer), utan i stället ett verktyg där man kan följa alla patienter
som verkligen har cancer (enligt den modell som föredragits för RJH från Jönköping, dr
Westman, kolorektalkirurg).
-Förenkla initiala utredningen av bröstcancermisstanke enligt tex Norrbottens modell med
mammografiavdelningen som huvudaktör i den diagnostiken för att minska initiala ledtider.
-Avlasta kirurgspecialisterna ytterligare del av postoperativa årskontroller efter kirurgi till
kontaktsjuksköterska och ev mammografiavdelning. Vissa bör så småningom övertas av
onkolog.
-Att onkologiska bröstverksamheten avlastas från kirurgerna, även interimistiskt innan
onkologutredningens mål uppnås.
-Från bröstcancerverksamhetens håll försöka påverka patologavdelningen så att de regionalt
uppsatta målen även uppnås från RJH:s patienter.
-Att integrera journalsystem för svar från patologen och COSMIC – se kommentarer nedan.
Ev beslut som krävs (t ex omorganisation, särskilt budget etc):
Personalrekrytering. Inom samtliga steg i vårdkedjan för bröstcancer behövs förstärkning,
mammografiavdelningens personal, kirurgspecialister till bröstcancerverksamheten,
kontaktsjuksköterskor på sikt, patologiavdelning med såväl läkare (fast och kontinuerligt
arbetande i Östersund) och BMA, onkologer men också sekreterare- sköterskeresurser att
överta t ex kvalitetsregisterarbetet från läkarna. Till viss del saknas personer, till viss del
saknas tjänster.
På kirurgsidan är subspecialiteten svårrekryterad, mycket p g a det fortsatt tunga och
tidskrävande onkologarbetet, där inte mycket hänt till det bättre jämfört tidigare
handlingsplanen (Sundsvalls-onkologkonsulter utgått t ex). Onkologispecialiteten fortsätter att
växa i såväl volym som komplexitet. Inte heller kan RJH:s BCpatienter erbjudas delta i
onkologiska studier så länge fast onkolog på plats saknas o fn svårt att äv låta BCpatienter
delta i kirurgiska studier pga den arbetsbelastning som fn ligger på BC-kirurgerna.
Fortsatt är det kirurgklinikens lednings sak att styra nya kirurgspecialister till de olika
subspecialiteterna så att adekvat läkarbemanning erhålls för respektive subspecialitet. Dock
måste det däremot vara hela RJH:s angelägenhet att tillse att förstärkning i onkologisk
kompetens tillförs redan nu, interimistiskt, i avvaktan på arbetet med onkologutredningen..
Fortsatt behöver även plastikkirurgiska kompetensen förstärkas på kliniken p g a
pensionsavgång, nu främst utbildningsmässigt. Det är fortsatt ett tveksamt beslut att
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kvinnorna i Jämtland inte skall få bröstrekonstruktion med autolog vävnad när övriga
regionens kvinnor får det, framför allt i de fall där annan rekonstruktion som utförs vid
Östersunds sjukhus, inte är medicinskt lämplig (rekonstruktion med expanderprotes efter
mastektomi i strålbehandlat område).
Ett ytterligare stort patientsäkerhetsproblem är avsaknaden av PADsvar i nuvarande
journalsystem Cosmic (ordnat tex som uthopp lika enkelt som det fn är till rtgsvar). För
BCverksamheten där kompletterande PADsvar kommer i upp till 4-5 steg, finns det stor risk
att senaste svar inte finns tillgängligt, att inte det sista kompletta svaret är det som inscannas
mm. Det går dessutom inte i dagligt arbete att använda de inscannade svaren i Mediaarkivet
pga det långsamma uthoppet o dåliga översikten där. Det innebär mycket merarbete för fr a
patologavd att ta serva klinikerna med att ta fram kopior på svar. Tekniken finns fungerande
mellan Sympati o Cosmic tex i Växjö. Detta en fråga som måste drivas på högre nivå än kir
kliniken, inom RJH.
Fortfarande finns i framtiden den möjliga tekniken med intraoperativ strålbehandling som just
för en glesbygdsregion vore en aktuell teknik att titta närmare på av såväl humanitära som
ekonomiska skäl (se kommentar i bilaga C i Regional handlingsplan RCC)
Ansvarig för genomförandet: MLA BC kirurgi, men många av ovan beskrivna åtgärder
ligger på klinik- respektive region (RJH)nivå att driva.
Den medicinskt ansvarige: MLA BC kirurgi för de på kirurgkliniken tillhörande målen (där
utöver medicinsk ledningsansvarig på mammografiavdelning, patologavdelning samt
onkologansvarig från NUS).
Ansvarig för rapportering: MLA BC kirurgi/verksamhetschef.
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Genomförande av onkologiutredningen ska följa angiven plan.
Uthopp från journalsystem Cosmic till Sympati(patologi) prioriteras och är i planeringsfas.
Utveckling av canceröversikt enligt modell Jönköping pågår för colorektal cancer. När det är
klart ska spridning ske till andra cancerformer
Övertagande av diagnostik från kirurgi till mammografi, får ske successivt genom
överenskommelser mellan verksamheterna.
Önskemålet om utökade tjänster kan i rådande ekonomiska läge inte beviljas.

2.2.4. Gynekologisk cancer
(bilaga 2 F i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Regional målnivå 2016-2018
Minska ledtiden för remissgång från kvinnokliniker till gynonko
logen till 2 dagar
Öka andelen patienter med ovarialcancer stadium I som fått
optimal stadieindelning med systematiska biopsier till 50%
Ökad andel patienter som är opererade av erfaren tumörkirurg
till 50 %

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2016
2016
2016

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Kvinnosjukvården följer ”Regionalt vårdprogram för ovarialcancer” med förtydligande i
lokalt PM. Kliniken har team med läkare/Kontaktsjuksköterska/kurator till varje patient och
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har än så länge möjlighet att snabbt nå gynonkolog i Umeå per telefon för snabb rådgivning.
Inrapportering till kvalitetsregister Gynop-INCA sker. Kliniken har PAD-ronder och
gynonkrond med det palliativa konsultteamet vid Östersunds sjukhus. Verksamheten har
också tät kontakt med Storsjögläntan.
Verksamheten har en kontaktsjuksköterska men ett ökat patientantal innebär att ett starkt
behov finna att utöka med ytterligare en deltidsperson som kontaktsjuksköterska.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Följa ”Nationellt vårdprogram för ovarialcancer” med de regionala och lokala anpassningar
som behöver göras och mål enligt ovan. Om kliniken helt arbetar efter detta, vilket
förespråkas i det nationella programmet, kommer det att bli ökade omkostnader och risk för
kompetensutarmning.
Antalet patienter som skall remitteras för utredning av ärftlig ovarialcancer har ökat och
kommer fortsatt att öka. Det innebär släktutredningar (även av icke regioninvånare) och
närmare analys av finansiering av detta är önskvärt
Optimera inrapportering till kvalitetsregistren. Önskemål om integration Cosmic till Gynop.
Utvärdering av de regionala målen enligt ovan sker via Gynop-INCA.
Aktiviteter (2016-2018):
Fortsätter med Gynonk-ronder på avdelningen med det palliativa konsultteamet på Östersunds
sjukhus. Upprätthålla patologronder. Att delta i aktuella MDK-ronder.
För att säkerställa kvalitén i cancersjukvården och inrapportering till kvalitetsregister behöver
ansvariga läkare och andra professioner delta i regionala och nationella möten.
Aktivitetsplan för Område Kvinna 2016-2018
Utarbeta och införa ”Standardiserat vårdförlopp” =SVF för
ovarialcancer
Utarbeta och införa ”Standardiserat vårdförlopp” =SVF för
cervix- och endometriecancer
Följa beslut inom nivåstrukturering
Utöka med ytterligare en person som delvis arbetar som
kontaktsjuksköterska
Fokusera på ledtiden från provtagning till PAD-svar. För
närvarande framförallt mot ovarialcancer.
Kunna använda produktion- och kapacitetsplanering för att på
ett bättre sätt få rimliga väntetider runt dysplasihandläggning
(GCK-svar och koner)
Införa integration Cosmic- Gynop.

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2016
2017
2016-2018
2016-2017
2016-2017
2016-2018
2016-2017

Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
För läkare fortbildning på Gynonkologen i Umeå och också möjlighet att delta i avancerade
canceroperationer för att behålla kompetensen här i Jämtland (viktigt då det ej alltid är
canceroperationerna som är de mest avancerade).
Resurser för deltagande i regionala och nationella möten angående kvalitetsregistren behövs.
Budget för ökat antal patienter som ska opereras i Umeå.
Budget för omkostnader för utredningar av ärftlig ovarialcancer.
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Budget för ökad behandling med Avastin (ökad kostnad med 1Mkr mellan år 2014 och 2015)
samt nya cytostatika, bl a Olaparib som har en ny kostnad beräknad till 570tkr per år.
Ansvarig för genomförande: Klinikledning Kvinnosjukvården och Processledare för
premaligna och maligna gynekologiska sjukdomar.
Medicinskt ansvarig: MLA kvinnosjukvården
Ansvarig för rapportering: Processledare för premaligna och maligna gynekologiska
sjukdomar Kvinnosjukvården
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Ökad finansiering ej möjligt i rådande ekonomiska läge. Omprioriteringar hänskjuts till
budgetdialogerna.

2.2.5. Hjärntumörer
(bilaga 2 G i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Nytt område 2016
Regional målnivå 2016-2018
Förstärkt patologi i regionen med en neuropatolog, 2 BMA och 2 moleky
lärbiologer, för att nå mål i nationellt vårdprogram
Bättre fungerande MDK, med väl förberedda patientfall och deltagare,
samt medverkan av länssjukhusen
Minska tiden från preliminär diagnos via röntgen till operation till 2 v
Inrapportering i kvalitetsregister: 95%
Kontaktsjuksköterskor (kssk) på samtliga länssjukhus
Förbättra information till patient och närstående och införa ”min
vårdplan”: Pärm ska utdelas till alla patienter med gliom grad 3 och 4
samt de med grad 2 som har behov av kssk
Förbättrad cancerrehabilitering: Efter avslutad onkologisk behandling ska
patienten kunna remitteras till rehabavdelning/dagrehab i vars uppdrag
rehabilitering av hjärntumörspatienter ingår. Tydliga direktiv om var
patientgruppen ska erbjudas rehabilitering måste finnas för varje sjukhus i
regionen.

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2016/2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Förbättringsområden inom SVF Hjärntumörer har identifierats genom flödeskartläggning och
analys. Följande områden har identifierats: Långa ledtider till PAD svar, ingen MDK
förekommer samt rutiner behöver ses över i vårdens övergångar och vårdplan behöver skapas.
Förbättringsområde rehabilitering har identifierats och kommer att analyseras i form av
deltagande i projektarbete via RCC Norr.
Beskrivning
I flödet är ledtiden från misstanke till röntgen enligt SVF riktlinjen, svårigheter att i nuläget
att klara ledtiden från röntgen till operation. Kontaksjuksköterska/ koordinator har utsetts med
skriftligt uppdrag. Kontakt med Umeå universitetssjukhus är tagen för att möjliggöra MDK.
Vårdplan och rutiner håller på att tas fram för att säkra vårdens övergångar. Möten hålls med
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patologen för att om möjligt minska ledtider för PAD svar. Klarlägga ansvar i rapportering till
kvalitetsregister gällande uppföljningsdelen.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Hög patientmedverkan vid kliniska studier - inga studier planeras i dagsläget gällande
patientgruppen.
1. Använda logoped i större utsträckning för patientgruppen - denna frågeställning kommer
att hanteras när rehabiliteringsprojektet ska fastställas.
2. Förbättrad överrapportering av rehabiliteringsåtgärder - ingår i flödet som skapas vid
projekt kring rehabilitering efter cancer.
3. Utökade rehabiliteringsresurser inom hemsjukvård - ingår i uppdraget för Projekt
cancerrehabilitering.
Aktiviteter (2016-2018):
Åtgärd

Aktivitet

Patientinformation

Skapa informationspärmar
Avstämning med anhöriga/patient gällande info material
Se över innehåll, Se över rutiner för införande och hantering
Diskutera PAL i läkargruppen
Se över befintlig rutin, Skapa ny rutin och göra den känd
Säkerställa överrapportering
Kartläggning av arbetsuppgifter, Uppdragsbeskrivning
Skapa rutiner och göra dem kända
Bakjoursrutiner- patient via Umeå, Akut inskrivning hemifrån
Utskrivningsbesked, Vårdplan, Info vid utskrivning
Förhållningsregler
Förhållningsregler,
Rutiner för uppföljning under väntan
Se över och säkra upp info övergångar
Överrapportering från Umeå när patient skrivs ut till hemmet.
Se över olika roller och ansvar i flödet

Vårdplan
Patientansvarig läkare

Kontakssk/koordinator
Inskrivningsrutin
Utskrivningsrutin
Permissioner
Rutiner kring ”hem i väntan på
behandling”
Information vid vårdens
övergångar
Rollfördelning och ansvar
Övergripande områden
MDK mot Umeå
PAD svar
Röntgen
Rehab

Kontinuerlig uppföljn gällande följsamhet o genomförande av MDK.
Medverka till bättre flöden för att minska ledtid
Skapa rutin mot Umeå som bekräftar svar på prover.
MR inom 3 dagar. Kontakt medansvarig på röntgen för att se över
ledtider och hantering av remisser.
Deltagande i projekt tillsammans med RCC Norr för att
implementera rehabilitering i hemmet.

Tidplan: SVF Hjärntumörer beräknar att flödet ska vara klart och implementerat 1nov 2016
för att därefter kontinuerligt följas upp inom befintlig verksamhet. Projektet kring
rehabilitering kommer att pågå 1år från mars 2016.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Utökning av kontaktsjuksköterskeresurs på neurologimottagningen för att kunna bemanna
fem dagar i veckan för att minska sårbarheten (från nuvarande 40% till 60%). Kostnaden
beräknas öka med 100 000kr/helår. Resultatet av rehabprojektet kan innebära utökade resurser
för rehab i hemmet. Främst gällande Neuropsykolog för bedömning och behandling.
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Ansvarig för genomförande: EC Neurologimottagningen
Medicinskt ansvarig: MLU Neurologimottagningen
Ansvarig för rapportering: Kontaksjuksköterska
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Utökning av kontaktsjuksköterska OK, men pga rådande ekonomiska läge hanteras genom
omprioriteringar inom området.
Rehabprojeket ska följas – om utökade resurser krävs ska det lyftas för ställningstagande.

2.2.6. Huvud- och halscancer
(bilaga 2 H i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Nytt område 2016
Regional målnivå 2016-2018
Ledtid från remiss till ÖNH-klinik till beslut om ”välgrundad misstanke”
5 dgr i enlighet med SVF
Optimering av utredningsfasen i regionens snabbspår till 18 dgr i enlighet
med SVF
Ledtid till strålbehandling inom 18 dgr
Rätt använd kompetens i tumörteamet vid Nus: minska administrativ tid
för medicinsk personal
Förstärkning av antal tumörkirurger till ett team med 4-5 fasta tumör
läkare

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2016
2016
2016
2017
2018

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
ÖNH kliniken Östersund har från och med mars 2016 gjort förändringar i SVF flödet. Vi har
startat ett samarbete med UAS (Uppsala akademiska sjukhus) för patienter i SVF inom
tumörkirurgin. Arbetar under maj månad med finslipning av rutiner för logistik och
överföring av information mellan ÖNH Östersund och UAS.
ÖNH i RegionJH har i nuläget etablerat och arbetat in funktionen
koordinator/kontaktsjuksköterska som också har ansvar för att alla patienter får en skriftlig
individuell vårdplan. Finns tillgänglig på eget sökarnummer måndag tom fredag kl 8-16.
Arbetsuppgiften har lagts på sjuksköterskor som ingår i grundbemanning på enheten. En
konsekvens av att inte fått ett tillskott av tjänst är att övrigt mottagningsarbete blir eftersatt.
Det finns alltid obokade tider hos specialist med som mest en dags väntetid för att ta emot
patienter när vi fått en remiss från primärvård om misstanke. Det är förturstider i tidbok hos
specialistläkare som finns inplanerat varje arbetspass.
Har påbörjat en översyn av en rehabiliteringsplan och konstaterar där en brist vad gäller
logopedin för head&neck. Här tittar vi på nu på tillgång av logopeder i regionen och hur ett
optimalt upplägg ser ut för patienten.
Skriftliga dokument för rutiner avseende överföring, rapportering och uppföljning av SVF ca
patienter finns i förhållande till ÖNH NUS.
Avseende sedan 160301 inlett samarbete med ÖNH UAS finns utkast till rutindokument.
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Fastställande av dessa rutiner inkl uppföljningsdokument avses slutföras i början av hösten
2016. I dessa dokument avses även ett logistikdokument framtagas, dvs avseende SVF
patienternas fysiska transport ToR Uppsala inkl boendeformer i Uppsala.
Ingångskriterierna från primärvården har av specialiteten ÖNH under våren 2016 väsentligen
insnävats då de av bla. regionens ÖNH läkare befunnits alltför diffust avgränsande. Dessa
nyformulerade kriterier har förutsättningar att minska andelen från primärvården
inremitterade patienter där ca misstanken redan vid första besöket på ÖNH kan avskrivas 
dvs patienten uppfyller inte ”välgrundad misstanke om cancer.”
Avseende ledtider är omhändertagandet inom 5 dagar från primärvårdsremiss till första besök
hos specialist på ÖNH ÖSD trots ett ökat flöde, idag > 80%.
Mål och aktiviteter (2016-2018), tidplan :
Ledtider till första MDK avseende patienter som remitteras till ÖNH NUS bör kunna
uppfyllas med de rutindok som redan föreligger.
Avseende de patienter som remitteras till ÖNH UAS kommer större delen av utredningen /
bilddiagnostik och cytologibedömning/ ske i Östersund inför MDK ÖNH Uppsala. Rutindok
för patientflödet till RTG-avdelningen föreligger och avses implementeras under höst 2016.
Till 90 % uppfylla angivna ledtider i SVF 2016.
Avseende ledtid i omhändertagandet 5 dagar från primärvårdsremiss till första besök ÖNH
ÖSD, är målet för 2017 >90%.
Ett sammanhållet rehabiliterings-dok avses sammanställas under första delen av perioden.
Avsikten med ett dylikt är att erbjuda ett standardiserat rehabutbud för samtliga patienter, där
rehabinsatser påbörjas rutinmässigt redan före kirurgi/strålningsbehandlingen.
Patientföreträdare har f.n inte kunnat involveras pga bristande tidsresurser i rådande uppstarts
skede. Målet är att inbjuda diagnosrepresentanter under 2017.
Under 2017 fastställa slutgiltiga rutiner för SVF förlopp hos samtliga involverade i Head &
Neck ca SVF med rutindokumenten i centuri. Dvs fastställa rutiner till primärvård,
radiologen, patologen, paramedicinska medarbetare på kliniken resp till de sjukhus/instanser
vi samarbetar med utanför regionen.
Var 3:e mån följa upp/utvärdera aktuell flödesstatistik och på APT delge klinikens
medarbetare aktuella lägesrapporter, i syfte att nå SVF målen.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Att äskade resurser tillföres kliniken enl. tidigare dokument 20150223 = i sammanfattning:
sjukskötersketid tillföres mottagningen motsvarande 75-80%, logopedtid 50% samt
sekreterartid 10% av heltid.
Ansvarig för genomförande: Ann-Sofie Köhler
Medicinskt ansvarig: Bengt Svensson
Ansvarig för rapportering: Ann Sofie Köhler Ulla E Inrapportering register
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Ökad finansiering ej möjligt i rådande ekonomiska läge. Omprioriteringar hänskjuts till
budgetdialogerna.
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2.2.7. Kolorektalcancer
(bilaga 2 I i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015
MDK ska genomföras före och efter
operation. Patienter med rektalcancer: >90 %
preop och >90 % postop. *
Patienter med koloncancer, >75 % preop och
>90 % postop
Förbättrad patologiundersökning: För >95 %
av patienterna ska ≥12 lymfkörtlar i
operationspreparat undersökas efter op för
koloncancer. För >90 % av patienterna ska
≥12 lymfkörtlar undersökas i opera
tionspreparat efter op för rektalcancer *
Minska ledtider för cytostatikabehandlings
start genom kortare svarstider för första PADsvar: >90 % av PAD-svar på operations
preparat klara inom 3 veckor från
operationsdatum *
>30 % av patienterna (både kolon- och
rektalcancer) inkluderade i klinisk studie *

Tidpunkt
för
målupp
fyllelse
2016

Nuläge RJH

2016

Kolon 86,3% mer än 12
körtlar och rektum 92,5 %

2017

98% klara inom 3 v för
koloncancer,
100 % för rektalcancer

2018

0 % ingår i studier. Kommer ej
heller att ske om inte
forskningssköterska
tillhandahålls.
reoperation kolon 1,9%
( 1 patient),
reoperation rektum 4,5 %
( 1 patient)
80% för kolon och
100% för rektum.

<10 % reoperationer efter elektiv + akut
operation för koloncancer

2018

98 % av patienter som ges adjuvant
cytostatikabehandling påbörjar denna inom 8
veckor (både kolon- och rektalcancer)
>90 % av patienterna som genomgår
metastatskirurgi undersökt med PET-CT
(både kolon- och rektalcancer)
>30 % andel minimalinvasiv kirurgi (både
kolon- och rektalcancer)

2017

MDK rektum:
preop 96,7% postop 100%
MDK kolon: preop 93,2%,
postop 96,2%

2018

finns inga uppgifter från
registret färdiga ännu om detta

2018

13% av kolon laparoskopiskt, 0
% av rektum.. Vi tappade
tempo när Hanna slutade.

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
SCREESCO är namnet på koloskopistudien som nu pågår sedan hösten 2014. Den beräknades
pågå i 5 år, dvs till 2019, men efter telefonkonferens april 2016 så finns starka indikationer på
att studien kommer att pågå i ytterligare 3 år, dvs till 2022
Antalet SCREESCO koloskopier ligger mellan 80-120 st/år i Jämtland som mest.
De koloskoperande sköterskorna är nu i full verksamhet. När de har gjort 500 koloskopier var
kommer även de att kunna ta SCREESCO koloskopier, Troligtvis om ett år. I dagsläget är vi 2
kirurger som gör alla dessa.
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Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018), Aktiviteter (2016-2018) och Tidplan:
Resultaten 2015 ligger över målnivåerna vad gäller det mesta.
Bättre patologi önskas med bättre samarbete.
Den laparoskopiska verksamheten ska ökas, ny operatör kommer att läras upp, det tar 2-3 år.
Siktar på 30% av koloncancer opereras laparoskopiskt 2018.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Ny kontaktsjuksköterska börjar i höst, nuvarande går i pension.
För att öka läkartillgänglighet på kirurgmottagningen önskas ytterligare en ½ tids tjänst.
En kolorektalkirurg går i pension i början på 2017.
2 färdiga specialister ska utbildas, en börjar hösten 2016, den andra hösten 2017.
Ansvarig för genomförande: Områdeschef Adam Thomas
Medicinskt ansvarig: MLU Tomas Koczkas
Ansvarig för rapportering: Områdeschef Adam Thomas
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
I rådande ekonomiska läge måste tjänsteutökningar hanteras genom omprioriteringar.

2.2.8. Lungcancer
(bilaga 2 K i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Regional målnivå 2016-2018
Tidpunkt för
Nuläge
* = kvarstående mål från 2013-2015
måluppfyllelse RJH
Täckningsgrad i kvalitetsregistret (anmälningsblankett): 95%
2016
Uppfyllt
Ledtid från inremiss till behandlingsbeslut <28 dgr för 80% av
2018
patienterna *
Ledtid från behandlingsbeslut till operation ska vara inom 21 dgr
2017
för 80% av patienterna **
Andel pat i st I-II, PS 0-2 som opereras ska vara likvärdigt inom
2017
regionen och jämfört med riket
Ledtid från inremiss till behandlingsstart ska vara max 42 dgr för
2018
80% av patienterna
FDG-PET/DT vid utredning av st I-III, NSCLC för 90% av
2018
patienterna
MDK vid diagnos för 95% av patienterna***
2018
*enl SVF är det 29 dagar
**enl SVF är det 14 dagar från behandlingsstart till operation
***i norra regionen finns ett gemensamt beslut om att MDK görs för de patienter som har en
kurativ inriktning vilket motsvara ca 40-50% av patienterna
Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Kontaktssk är infört sedan 2014. Rekrytering av lungspecialist har skett, inga stafetter är
inplanerad för 2016. Övriga aktiviteter från förra planen är genomförda.
LOT-rond implementerad. Checklista används vid cancerutredning och lokala tumörronder
sker.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Lungcancerprocessen i Jämtland-Härjedalen präglas nu av införandet av Standardiserat
Vårdförlopp Lungcancer, SVF-lungcancer.
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SVF för lungcancer Jämtland-Härjedalen innebär samordning mellan 9 olika aktörer:
Lungenheten Östersund, Röntgen Östersund, Fysiologavdelningen Östersund,
Endoskopienheten Östersund, Patologavdelningen Östersund/ Umeå, Nukelarmedicin Umeå,
Lungmottagningen Umeå, Onkologen Umeå och Thoraxkirurgen Umeå.
Detta är i sig en utmaning då mycket av jobbet består av just samordning och
logistikplanering. Vi på lungenheten Östersund har ansvar för/ makt över en begränsad del av
vårdprocessen. Ett välfungerande SVF bygger på att vi optimerar det vi har makt över och
träffar bra överenskommelser med alla våra samarbetspartners. Detta är i sig inget nytt;
utredning och behandling av lungcancer har förstås pågått under lång tid och vi har idag
etablerade samarbetsformer med ovanstående aktörer.
Dock har vi i ett stort jobb att göra för att komma ner till de ledtider som gäller inom SVF.
Vi har analyserat 55 lungcancerfall från 2015 för Jämtland-Härjedalen och resultatet finns
nedan. Slutsatser:
- På lungenheten Östersund måste vi optimera tid till första besök, även om mediantiden i sig
är bra. Vi behöver också optimera logistikplaneringen i utredning från dag 1 för att få ett
optimalt flöde i utredningen. Vi har bildat en ”SVF-grupp” bestående av vår koordinator,
kontaktsköterska och remissbedömande läkare, som i princip gör denna planering dagligen.
- Väntetid till transtorakal lungbiopsi är ofta för lång, med rel stor spridning.
- Svarstiderna inom patologin är långa, ffa när det gäller molekylärpatologin.
- Onödig svarsfördröjning pga brevsvar inom patologin. Måste lösas med elektronisk
svarsmöjlighet alt faxsvar.
-Väntetid till EBUS i Umeå något lång. Kan förbättras om vi gör EBUS i Östersund.
-Väntetid till kirurgi är/har varit för lång. Enl thorax nu (april 2016) ingen brist på
operationstider.
-Generellt sett är ledtider längre under semestertider och långhelger, det är ca 25% av året
grovt räknat. Är det acceptabelt?
Aktiviteter (2016-2018):
Implementera SVF lungcancer och arbeta med att förbättra de ledtider som där är preciserade.
Fortsatt dialog med de övriga aktörer som krävs för att nå ett bra flöde och klara ledtider.
Jobba för att börja göra EBUS här. Är lyft i såväl inprioarbetet (jan 2016) samt tagits upp till
investeringsrådet.
Tidplan: Ständigt pågående.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Beslut av investering EBUS.
Ansvarig för genomförande: EC lungavd, kontaktssk, medicinsk ansvarig och OC HIM
Medicinskt ansvarig: Jacques Löfenberg
Ansvarig för rapportering: OC HIM
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
EBUS – Investering i bronkoskop ska hanteras enligt ordinarie rutiner i investeringsrådet.
Det och utbildningsinsats för läkare ska beskrivas tillsammans med förändringens nytta/vinst
och presenteras på en A3. Uppdrag om detta ges av HSdirektören till områdeschef för HIM.
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2.2.9. Malignt melanom/hudtumörer
(bilaga 2 M i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Nytt område 2016
Regional målnivå 2016-2018
Täckningsgraden i kvalitetsregistret är >95%
80% av patienterna med malignt melanom >1mm erbjuds en kontaktssk
95% av patienterna med malignt melanom > 1 mm diskuteras på MDK
80% av patienterna får vänta < 4 veckor från första läkarbesök till
diagnosbesked
80% av patienterna opereras inom en vecka från första läkarbesök
80% av patienterna med malignt melanom > 1mm genomgår utvidgad
kirurgi inom 3 veckor efter PAD-svarsdatum

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Invasivt malignt hudmelanom utgjorde 2014 mer än 5% av alla registrerade tumörer i Sverige
och var den 5:e vanligaste tumörformen hos kvinnor och den 6:e vanligaste hos män.
Nytt för i år i regionen är att alla maligna melanom som kommer till kir.klinikens kännedom
dras på MDK-konferens oavsett melanomets tjocklek. Detta för att preparaten skall
eftergranskas och behandling ev korrigeras därefter.
Under hösten 2016 skall SVF för malignt melanom införas i regionen och arbetet har
påbörjats. Bekymmersamt är den situation som råder vad gäller läkarbemanning på
hudkliniken - vilket gör att allt fler hudtumörer handläggs på kirurgkliniken pga tidsbrist på
hudkliniken. Svarstiderna för patologerna kommer att bli en utmaning för att hålla ledtider.
Arbetet vad gäller SVF är dock bara i sin uppstartsfas och det är för tidigt att i nuläget uttala
sig med säkerhet kring konsekvenser och behov.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
 Införandet av SVF under hösten 2016.
 Patient med malignt melanom skall från välgrundad misstanke blivit behandlad med
utvidgad excision och ev SN-biopsi inom 33 kalenderdagar.
 Patient med malignt melanom och positiv portvaktskörtel skall från välgrundad misstanke
blivit behandlad med lymfkörtelutrymning inom 57 kalenderdagar.
 Målet är att så många som möjligt av de patienter som har fått diagnosen malignt
melanom skall ha utretts enligt det standardiserade vårdförloppet.
Aktiviteter (2016-2018):
Införandet av SVF och uppföljning/utvärdering av detta samt ev korrigeringar.
Tidplan: Införandet av SVF maligna melanom hösten 2016.
Utvärdering och korrigeringar av SVF under 2017-18.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Ansvarig för genomförande: Områdeschef kirurgi-ögon-öron Adam Thomas i samarbete
med Områdeschef Hud-infektion-medicin Mia Ajax
Medicinskt Ansvarig: Anna Warg/ Anna Zakrisson
Ansvarig för rapportering: Områdeschef kirurgi-ögon-öron Adam Thomas
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Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:

Inget ytterligare beslut krävs när det gäller SVF. Bemanning av hudläkare är i fokus.

2.2.10. Neuroendokrina tumörer, cancer i sköldkörtel (tyreoidea) och
tunntarm
(bilaga 2 N i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Nytt område 2016
Regional målnivå 2016-2018

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2016

90% av alla patienter med tyreoideacancer ska inleda behandling (i regel
operation) inom 4 v från behandlingsbeslut
60% av alla patienter med tyreoideacancer över 10 mm ska ha preoperativ 2017
cytologisk diagnos
90% av alla behandlingsbeslut för tyreoideacancer ska tas på MDK
2016
(uppnått 2014)
90% av patienterna ska ha namngiven kontaktsjuksköterska på enheten
2016

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
RJH uppfyller enligt nationellt kvalitetsregister tre av de fyra uppsatta målen. Kö finns på
nyremisser till kirurgmottagningen från PV på i förstone förmodade benigna
tyreoideaförändringar med nuvarande logistik och här kan också finnas någon enstaka
tyreiodeacancer som får vänta till diagnos.
Kontaktsköterska med ansvar för tyreoideacancer (+NET) finns, men arbetsbeskrivning
saknas. Preoperativ korrekt cytologi når inte alls mål och cytologisk/patologisk
spetskompetens finns inte lokalt inom endokrin patologi, men väl på regionnivå vid
postoperativ MDK via videolänk sedan ett par år som fungerar väl. Studentarbete har påvisat
att stor del av den bristande cytologiska diagnostiken ligger i granskarens kompetens.
Preoperativ utredning och ledtider behöver effektiviseras och förbättras.
Två specialister i kirurgi finns inom området tyreoideacancer varav en i kombinationstjänst
Umeå universitet och en är nu 60 år.
Tack vare lokal spetskompetens utför Östersund även på specialistvårdsremiss operationer av
regionpatienter med mer avancerad tyreoideacancer av en kirurg efter individuell
överenskommelse med NUS. Samma kirurg utför även på regelbunden basis sedan ca 10 år
avancerad regionvårdsendokrinkirurgi i Umeå i tätt samarbete med teamet där.
Avseende neuroendokrina tumörer (NET) finns en lokalt specialistkompetent kirurg i RJH
som ansvarar för såväl ev kirurgi som övrig behandling av lokala patienter och går i norra
regionens speciella arbetsgrupp för detta specialiserade område där även video-MDK med
uppkoppling mot Uppsala Center of Excellence NET ingår. MDK har funnits sedan 2008 och
denna patientgrupp sköts på nivå C/universitetsjukhusnivå tack vare lokal
spetskompetensintresse och samverkan.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018), Aktiviteter (2016-2018):
Avseende NET finns enligt ovan en väl fungerande logistik på C-nivå avseende såväl
utredning som behandling förutsatt att specialist ovan är kvar och även ett nätverk regionalt
med MDK som fungerar vilket bedöms att inga förändringar är nödvändiga.
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Angående tyreoideacancer:
Antalet tyreoideacancerfall ökar såväl nationellt som internationellt och SVF införs 2017.
Förändrad logistik avseende utredning vid tyreoideaknöl primärt via PV och röntgenavd med
klara riktlinjer för specialistremiss (i brist på cytologimottagning med ultraljudskunnig
tyreoideacytolog) för ulltraljudsledd cytologi behövs så nybesökstider på kirurgmottagningen
kan inrikats på selekterade patienter som är i behov av endokrinkirurgisk bedömning och/eller
åtgärd. Önskvärt är samma logistik över hela norra regionen, vilket är viktigt även för
kommande införande av SVF 2017.
Förbättrad preoperativ cytologi, ev genom ökad telepatologi eller konsultation och bedömning
av endokrinpecialiserade cytologer NUS istället för lokal allmänpatolog i Östersund dock
med bibehållen svarstid inom stipulerade 7 dgr för att hålla ledtider som anges i nationellt
vårdprogram och i kommande SVF. Förbättringsmöjlighet avseende provtagning är också av
värde och kan också möjligen vara spin-off-effekt till ovan nämnd logistikförändring i
primärutredning eventuellt också.
Kontaktsjuksköterska ska givet finnas och måste också få en skriftlig arbetsbeskrivning som
inkluderar och avsätter mål och tid för tyreoideacancer och NET, inkluderat vidareutbildning
och integration i lokala och nationella nätverksgrupper.
Ytterligare 1-2 specialister/blivande specialister behövs för tyreoidakirurgin (ffa benign, men
naturligt ingår för tyreoideacancerbehov) för att täcka upp deltidstjänstgöring och kommande
framtida pensionsavgång samt en ökad produktion – rekrytering inledd. Den specialiserade
och mer avancerade tyreoideacancerkirurgin på regionnivå som bedrivs på
specialitsvårdremiss från regionen i nära anslutning till NUS-teamet bör kunna vara av godo
för rekrytering mht mer volym, mer avancerad kirurgi och anknytning till translationell
cancerforskning via Umeå universitet.
Tidplan: 2016-2018
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
- Logistikförändring avseende primärutredning och selektion för endokrinkirurgiska
specialistvården av patienter med knöl i tyreoidea/lokala halsobehag med misstanke på
tyreoideaförstoring.
- Logistik och kompetensförbättring avseende cytologi/patologi.
- Avsatta medel, tid och arbetsbeskrivning för kontaktsköterska inom området.
- Nyrekrytering och utbildning av ytterligare specialister i endokrinkirurgi.
Ansvarig för genomförande: Adam Thomas/ Joakim Hennings
Medicinskt ansvarig: Joakim Hennings
Ansvarig för rapportering: Adam Thomas/Joakim Hennings
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Logistikförändringarna ska hanteras inom ramen för SVF-projektet och dess styrgrupp.
Områdeschefen ansvarar för att kontaktsjuksköterskan får skriftligt uppdrag, och avsatt tid
inom ramen för områdes totala resurser
Önskemålet om utökade tjänster kan i rådande ekonomiska läge inte beviljas, men
ersättningsrekrytering ska prioriteras högt.
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2.2.11. Prostatacancer
(bilaga 2 P i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Regional målnivå 2016-2018
Inrapportering i kvalitetsregistret inom 30 dgr: 95%
Utredning enligt SVF med tider 28-60 dgr för 80% av patienterna
90% av PAD-beskeden i tid enligt SVF (mål 11 dgr)
98% av patienterna ska ha tillgång till kontakt-ssk
Korrekt utredning av 90% av högriskpatienterna
90% av patienter med högrisk prostatacancer ska diskuteras på MDK
90% av patienter med metastaserad prostatacancer ska diskuteras på
MDK

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Urologin befinner sig i nuläget i ett svårt läge. Bemanning och tillgänglighet lever inte upp till
förväntningar. I dagsläget är antalet specialister/öl de facto nere på ca 2 1/2 tjänster i ett
upptagningsområde motsvarande 8 specialister/öl
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Målet för de kommande åren överensstämmer med Norra regionens mål, även om det är
optimistiskt att tro att målen ska nås till 2018.
Aktiviteter (2016-2018) och tidplan:
1 - resurstillskott i form av urologer och kontaktsjuksköterskor
2 - fler ST läkare i urologi. ST-läkare i urologi går ett minimum av jourtjänstgöring och
istället fokuseras tjänstgöringen på just urologi
3 - införskaffandet av Da Vinci operationsrobot. Utan robot kommer vi på sikt (inom 2-5 år)
förlora prostatektomierna till andra sjukhus. Detta innebär sannolikt ökade regionkostnader på
ca 5-10 miljoner årligen bara för denna patientgrupp (prostatacancer). Förlusten av
prostatektomierna kommer även innebära personell kompetensförlust och ytterligare
dränering av befintlig personal.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Ansvarig för genomförande: Områdeschef Adam Thomas
Medicinskt ansvarig: MLU Andreas Lundgren
Ansvarig för rapportering: Områdeschef Adam Thomas
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Utrymme som nyttjas till stafettläkare inom urologi kan användas till att anställa urolog
och/eller ST urologi.
Beslut finns att tillsätta resurser för två kontaktsjuksköterskor urologi och en medicinsk
sekreterare, via statliga stimulansmedel inom SVF.
Beslut finns att förstärka tillgänglighetsarbetet inom urologi på kirurgmottagningen med stöd
av utvecklingsavdelningen, även detta inom ramen för statliga stimulansmedel.
Investering i operationsrobot ska hanteras enligt ordinarie rutiner i investeringsrådet.
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2.2.12. Sarkom och benmetastaser
(bilaga 2 Q i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Nytt område 2016
Regional målnivå 2016-2018
Förstärkt sarkompatologi genom avdelad BMA som fysiskt och administ
rativt ansvarar för labprocessen
Kontaktsjuksköterska (kssk) på varje länssjukhus samt på ortopeden och
cancercentrum Nus
Täckningsgrad i kvalitetsregistret (anmälningsblanketten) 80% 2016 och
95% 2017.
Starta SK-utbildning om sarkom för ST-läkare, som återkommer vart 3:e
år
95 % av sarkompatienterna som har påverkan på rörelse- och stödjeorgan
och behandlas i slutenvård på cancercentrum Nus ska erbjudas individuell
sjukgymnast- och arbetsterapeutkontakt
Alla misstänkta buksarkom och retroperitoneala sarkom ska diskuteras på
MDK

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2017
2017
2016/2017
2016
2017
2016

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Under 2014 påbörjades arbetet med ”processgruppen sarkom”. Syftet var att minska ledtider,
utarbeta nationellt vårdprogram samt en regional nivåstruktureringsplan för sarkompatienter i
samarbete med RCC Norr. Fortsättningsvis under 2015 gjordes en översyn av lokala rutiner
gällande omhändertagande av patienter med muskuloskelettala sarkom vid ortopedkliniken i
Östersund.
Arbete initierades med mål att varje nämnd patientgrupp skulle ha en väl definierad PAL på
ortopedkliniken samt att eftervård vid behov sköts inom ortopedkliniken. Kontaktsköterska
tillträdde under 2015 vid ortopedkliniken. I nuläget saknas tydligt definierat skriftligt uppdrag
för kontaktsköterskan. Ytterligare kontaktsköterska utsågs vid onkologavdelning för patienter
som efterbehandlas med cytostatika men oklart i nuläget om den resursen finns kvar i samma
omfattning.
Primär behandling och omhändertagande av patienter med ortopediska sarkom sker
huvudsakligen av tumörortoped vid RCC i Umeå. Snar telefonkontakt med tumörortoped sker
vid misstanke om sarkom. Fortsatt utredning rekommenderas därefter via RCC. Biopsi och
kirurgisk behandling utförs huvudsakligen av tumörortoped vid NUS. Hantering av PAD svar
och cancerregistrering sker i Umeå.
Första ST-utbildningen genomfördes hösten 2015 där en ST-läkare och kontaktsköterska från
Östersund deltog.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018), Aktiviteter (2016-2018), Tidplan:
Fortsätta utarbeta nationellt vårdprogram inom processgruppen för patienter med
muskuloskelettala sarkom. Projektledaren inom”sarkomprocessen” kommer att göra besök i
Östersund.
Fortsätta arbetet med lokalt vårdprogram för att underlätta kontakter och eftervård för nämnda
patientgrupp vid ortopedkliniken i Östersund. Arbetet innefattar cancerrehabilitering och
palliativ behandling.

40 (49)
270

Säkerställa att vårdkedja fungerar mellan RCC och regionen, innefattande specialistvård och
primärvård.
Utarbeta tydligt definierat uppdrag för kontaktsköterskan.
Vid skelettmetastaser gäller samma primära kontaktväg som vid misstanke sarkom. Direkt
postoperativ vård kan ske på ortopedkliniken men patienten eftervårdas huvudsakligen vid på
den specialistklinik som behandlar primärtumören. Ortopedläkare konsulteras vid behov.
Inom processgruppen har huvudsakligen vårdkedjan för sarkompatienter diskuterats
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Ansvarig för genomförande: Områdeschef Lars Holgén
Medicinskt ansvarig: MLU Margareta Lithell
Ansvarig för rapportering: Områdeschef Lars Holgén
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Områdeschefen ansvarar för att kontaktsjuksköterskan får skriftligt uppdrag, och avsatt tid
inom ramen för områdes totala resurser

2.2.13. Tumörer i övre mag-tarm-kanalen
(bilaga 2 R i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015
Täckningsgrad i kvalitetsregister >95% *
Kontaktsjuksköterska vid samtliga enheter som handlägger ÖGI-cancer *
Remissbeslut vid välgrundad misstanke till MDK inom ledtid i SVF i
>50% av fallen
MDK till start av behandling inom ledtid i SVF i >50% av fallen
Remissbeslut vid välgrundad misstanke till start av behandling inom
ledtid i SVF i >90% av fallen
PAD-svar för >90 % av operationspreparaten klara inom 3 veckor *

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2017
2016
2018
2018
2018
2018

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Radikaloperationer av tumörer inom övre mag-tarm-området är i princip redan centraliserade
till NUS. Mycket stor andel cancerpatienter inom övre mag-tarm kommer aldrig i fråga för
något ingrepp pga avancerad tumör eller metastasering vid diagnos. I avsaknad av utbyggd
onkologi faller PAL-skapet för alla dessa patienter på de två kirurgspecialister inom övre
mag-tarm som handlägger cancerpatienter. Det innebär en svår arbetssituation.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Instämmer i de mål som är uppsatta
Aktiviteter (2016-2018):
Rekrytering av ytterligare övre mag-tarm-kirurg för att avlasta de två som finns idag
Se över att kontaktsjuksköterskeresurs är tillräcklig.
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Tidplan:
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Budgetförstärkning kan behövas till båda aktiviteterna.
Ansvarig för genomförande: Områdeschef Adam Thomas
Medicinskt ansvarig: MLU Peter Bartelmess
Ansvarig för rapportering: Områdeschef Adam Thomas
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Områdeschefen ansvarar för att kontaktsjuksköterskan får skriftligt uppdrag, och avsatt tid
inom ramen för områdes totala resurser
Önskemålet om utökade tjänster kan i rådande ekonomiska läge inte beviljas, men
ersättningsrekrytering ska prioriteras högt.
Genomförande av onkologiutredningen ska bidra till ett bättre onkologiskt stöd till gagn för
både patienter och medarbetare.

2.2.14. Urologisk cancer utom prostata
(bilaga 2 S i regionala utvecklingsplanen för 2016-2018)

Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015
Inventering av makrohematuriläget för utförlig kunskap om ledtiden
första symtom till remiss från primärvården genom journalstudier *
Implementering av standardiserade vårdförlopp (SVF). Andelen av alla
patienter som har välgrundad misstanke om cancer som handläggs enligt
SVF: 2016: >30%, 2017: >40%, 2018: >50%
Välfungerande regionövergripande MDK, med följsamhet till checklista
och fungerande tekniska förutsättningar för deltagande från alla
länssjukhus
Utsedd kontaktsjuksköterska vid alla länssjukhus
Utveckling av ett formellt gemensamt cystektomiteam i regionen med
verksamhet på två geografiska lokalisationer inom en och samma
teamorganisation. Ökad medverkan av teammedlemmar vid båda sjuk
husen, gemensamma PM och rutiner.

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2018 (slut
rapport)
2016/2017/2018
2016
2016
2016

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Se kommentarer och bedömningar under prostatacancer 2.2.11
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Aktiviteter (2016-2018):
Tidplan:
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Ansvarig för genomförande: Områdeschef Adam Thomas
Medicinskt ansvarig: MLU Andreas Lundgren
Ansvarig för rapportering: Områdeschef Adam Thomas
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar: se avsnitt 2.2.11

42 (49)
272

2.2.15. Diagnosövergripande
Regional målnivå
* = kvarstående mål från 2013-2015
IT-stöd för integrerad regional cytostatikabehandling (Cytodos) *

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2017

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
För närvarande finns inget ITstöd för cytostatikahantering i Region Jämtland Härjedalen.
I utredningen av onkologisk verksamhet som genomförts under 2016 och beslutats i
Regionstyrelsen 2016-03-23 har också IT-stöd för cytostatika-docering behandlats. I beslutet
godkänns investering i IT-stöd för cytostatika-docering och införandeprojekt.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018), Aktiviteter (2016-2018), Tidplan
ITstödet ska inköpas under 2016
Införadeprojekt ska pågå 2016-2017
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Ansvarig för genomförande: Områdeschef Adam Thomas
Medicinskt ansvarig:
Ansvarig för rapportering: Områdeschef Adam Thomas
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Inga ytterligare beslut krävs

2.3. Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård
2.3.1. Psykosocialt stöd och rehabilitering (cancerrehabilitering)
Prioriterat område, se 1.9.

2.3.2. Palliativ vård
Prioriterat område, se 1.5.
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2.4. Patientens ställning i cancervården
Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015
Patientrådet sammanställer årligen en samlad rapport över arbetet och
viktiga frågor ur patientens fokus *
Regiongemensamt arbete, koordineras av RCC Norr
Utbildningar för patientorganisationer, enligt behov som identifieras i
patientrådet *
Regiongemensamt arbete, koordineras av RCC Norr
Aktiv patientmedverkan i alla RCC Norrs processarbetsgrupper
Regiongemensamt arbete, koordineras av RCC Norr
Implementera de regionala rutinerna för hur cancerpatienter ska
informeras om rätten till second opinion *

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2016/2017/2018

2016/2017/2018

2016
2016

Här behöver RJH bara beskriva hur de regionala rutinerna för hur cancerpatienter ska
informeras om rätten till second opinion ska implementeras, övriga områden driver RCC
Norr regiongemensamt
Varje berörd områdeschef inom hälso- och sjukvården har tillfrågats om de har kännedom om
några regionala rutiner för hur cancerpatienter ska informeras om rätten till ny medicinsk
bedömning och hur de har implementerats.
Samtidigt ställdes frågan om det finns lokala rutiner för hur cancerpatienter ska informeras
om rätten till ny medicinsk bedömning och hur de har implementerats.
Från de svar som framkommit så känner verksamheterna inte till några regionala rutiner utan
hänvisar till skrivningen i patientlagen.
”En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom det
egna landstinget få en ny medicinsk bedömning. Patienten ska erbjudas den behandling som den nya
bedömningen kan ge anledning till om behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet och det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen
framstår som befogat.”

Efter dialog med patient tas patientens frågor upp i medicinsk diagnostisk konferens (MDK).
Återkoppling till patient efteråt
Patient med adjuvant behandling erbjuds träffa onkolog
Patient ges även möjlighet att få en ny medicinsk bedömning i annat landsting/region
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
Att varje patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att få en
ny medicinsk bedömning om hen så önskar.
Aktiviteter (2016-2018):
Säkerställa fortsatt dialog med varje enskild patient som önskar en ny medicinsk bedömning
utifrån patientlagens skrivning och den enskilde patientens medicinska status.
Tidplan:
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Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Att patientens möjlighet till ny medicinsk bedömning inte inskränks pga. att verksamhetens
budget inte är i balans
Ansvarig för genomförande: Områdeschef
Medicinskt ansvarig: Läkare med medicinskt ledningsansvar (MLA) inom respektive
verksamhet
Ansvarig för rapportering: Områdeschef
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Inga ytterligare beslut krävs

2.5. Utbildning och kompetensförsörjning
Regional målnivå 2016-2018 (= de prioriterade målen i den regionala
kompetensförsörjningsplanen) * = kvarstående mål från 2013-2015
Tillräckligt antal utbildningstjänster för specialistläkare: fler ST-block
inom bild- och funktionsmedicin, patologi och onkologi, fortlöpande
anställning av ST-läkare i landstingen där behov finns *
Ökade incitament för utbildning till specialistsjuksköterska: bättre löne
och anställningsvillkor efter genomförd utbildning för att stimulera
utbildning till specialist-ssk *
Genomföra ändrade arbetssätt för optimerat kompetensnyttjande. Förbätt
ringsarbete inom alla landsting avseende bl.a. rätt använd kompetens och
bättre koordinering patientens flöde genom vården. *
Högre akademisk nivå: FoU-mål ingår i verksamhetsplanen för varje
område/ klinik. Andelen forskarutbildade läkare inom regionens can
cervård ≥20 % för länssjukvårdens kliniker och ≥50 % för Nus kliniker.
*

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2016/2017/2018
Årlig avstäm
ning
2016/2017/2018
Årlig avstäm
ning
2016/2017/2018
Årlig avstäm
ning
FoU-mål i verk
samhetsplaner
2016. Forskarut
bildade enligt
mål 2025

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
ST: Inom onkologi finns en planering med två pågående ST-tjänster och tillsättning av en
ytterligare 2017
ST inom bild- och funktionsmedicin är fortsatt i behov av utbildningsinsatser.
ST-läkare inom patologi är inte RJHs uppdrag, eftersom hela verksamheten köps från NUS.
Regionledningen diskuterar behov av strategi för ST-tjänster. Detta kan komma att påverka
dagens styrning och prioriteringar av ST.
Specialistsjuksköterska: Under 2016 kommer tre utbildningsanställningar att starta. Vilket
innebär att vi betalar full lön under utbildning. Region Jämtland Härjedalen kommer succesivt
att gå från studielön till fler utbildningsanställningar.
Ändrade arbetssätt: Det pågår ett arbete generellt inom Region Jämtland Härjedalen för att
uppnå ”Rätt använd kompetens”. Arbetet är en del av översynen av patientens flöden genom
vården och ryms inom lean-filosofin. Bristen på sjuksköterskor är en katalysator i arbetet,
liksom bristen på vissa specialistläkare. Även standardiserade vårdförlopp för cancer driver på
arbetet.
Högre akademisk nivå:
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Region Jämtland Härjedalen når inte upp till målet om >20% forskarutbildade läkare inom
cancervården. Detta mått är svårt att mäta för 2016 eftersom Region Jämtland Härjedalen inte
har något system som enkelt kan användas för att plocka ut kompetensnivån hos medarbetare.
FOU-chefen anser att det är olyckligt att det bara är läkares högre akademisk nivå som räknas,
eftersom det är viktigt att även sjuksköterskor, psykologer, terapeuter etc som kommer i
kontakt med cancerpatienter också stimuleras att forskarutbilda sig.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
ST – mål sätts senare när strategi för ST är klargjord i regionledningen
Specialistsjuksköterska: Region Jämtland Härjedalen kommer succesivt att gå från studielön
till fler utbildningsanställningar
Ändrade arbetssätt: Införa standardiserade vårdförlopp enligt nationell plan.
30 antal undersköterskor som erhållit kompetenskort 2016.
Startat central enhet för sjukresefrågor under 2016.
Högre akademisk nivå:
Fortsätta utveckla den akademiska miljön vid Östersunds sjukhus och primärvården så att fler
medarbetare kan börja forska och registrera sig som doktorand.
Öka mängden FoU-medel som används till cancerforskning.
Aktiviteter (2016-2018):
ST – Regionledningsbeslut ang strategi för ST
Specialistsjuksköterska: Utveckla karriärvägar och utbildningsplan
Ändrade arbetssätt: Införa standardiserade vårdförlopp enligt nationell plan, inklusive
värdeflödeskartläggning av vårdförlopp. Införa adekvat mängd kontaktsjuksköterskor. Införa
central enhet för sjukresefrågor. Kompetenskort för undersköterskor. mm
Högre akademisk nivå:
Öka stödet till forskare som skriver externa ansökningar genom skapa ett ”peer review”
system inom forskarkollegiet.
Tidplan:
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Ändrade arbetssätt: Beslut om nyttjande av Professionsmiljarden krävs
Ansvarig för genomförande: Områdeschefer och Hälso- och sjukvårdsdirektören
Medicinskt ansvarig:
Ansvarig för rapportering: Områdeschefer och Hälso- och sjukvårdsdirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Inriktningsbeslut gällande Professionsmiljarden togs av Regionstyrelsen i maj 2016.
Prioriterings-workshop med alla områdeschefer är planerad till 1 juni 2016. Delar av dessa
medel ska användas inom detta område.

2.6. Kunskapsstyrning
Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015

Tidpunkt för
måluppfyllelse
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Nationella vårdprogram utarbetade för samtliga cancerdiagnosområden.
RCC Norr delaktigt i arbetet med samtliga vårdprogram. *
Standardiserade vårdförlopp (SVF) utarbetas enligt nationell överenskom
melse med staten. RCC Norr delaktigt i arbetet med samtliga
vårdprogram.

2016
Fortlöpande
2016-2018

Målnivåerna inom detta kriterium gäller regiongemensamt arbete som koordineras av RCC
Norr och behöver inte kommenteras av respektive landsting.

2.7. Klinisk forskning och innovation
Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015
Befolkningen i hela regionen ska ha likvärdiga möjligheter att delta i
kliniska studier och prövningar.
Målnivåer:
a) 2016 drivs 2 studier inom cancerområdet med regionala medprövare,
där behandling och uppföljning sker på länssjukhusen i Östersund och
Sunderbyn. *
b) Samtliga rekryterande cancerstudier i norra regionen ska inkluderas i
den nationella databasen, och ett system för att underhålla infor
mationen ska utvecklas. *
Stöd till registerforskning i regionen i form av sökbara statistikerveckor
vid RCC Norr *

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2016

2016/2017/2018
Årlig uppföljning

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Det är fortfarande inte så många forskningsprojekt inom cancerområdet inom Region
Jämtland Härjedalen. Det har dock ökat sedan 2014. Mikael Lilja handleder två doktorander
vars projekt handlar om att förbättra tidig diagnostik av kolorektalcancer inom primärvården,
samt undersöka om det finns skillnader i delay för diagnostik av kolorektalcancer beroende på
patientens socioekonomiska status och om patient bor i glesbygd eller stad. Ytterligare en
doktorand inom kirurgi forskar om genetiska markörer inom kolorektal cancer. Alla
doktoranderna är inskrivna vid UmU. Palliativ forskning bedrivs av Bertil Axelsson som är
adjungerad lektor vid UmU.
Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018):
- Fortsätta utveckla den akademiska miljön vid Östersunds sjukhus och primärvården så att
fler medarbetare kan börja forska och registrera sig som doktorand.
- Stödja uppbyggnad och expansion av registerforskningsverksamhet och annan patientnära
cancerforskning och utveckling av hög kvalitet.
- Aktivt arbeta för att skapa projekt inom cancerforskning och palliativ vård som är lämpliga
för läkarutbildningens examensarbeten under termin 10.
- Öka deltagandet inom regionala cancerprojekt genom ökat nyttjande av de resurser i form av
anpassad forskningsmottagning och forskningssköterskor som finns inom kliniskt
forskningscentrum vid Östersunds sjukhus.
- Fortsatt palliativ forskning och verksamhetsutveckling
- FoUU-Avdelningen ska bidra med statistikhjälp och annan stödjande infrastruktur för
cancerforskningen vid Region Jämtland Härjedalen.
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Aktiviteter (2016-2018):
- Öka stödet till forskare som skriver externa ansökningar genom skapa ett ”peer review”
system inom forskarkollegiet.
- Region Jämtland Härjedalen ska har ett aktivt deltagande i RCC-forskningens dag .’
- Via Forum Norr påverka så att hela Norra regionen ska betraktas som en studiesite vid
läkemedelsprövningar så att fler läkemedelsprövningar inom cancerområdet kan utföras inom
Region Jämtland Härjedalen
Tidplan:
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.):
Interna FoU-anslag ska i alla fall öka enligt landstingsindex. Som situationen är nu Regionens
anslag till forskning och utveckling inte ändrats på minst 5 år.
Ansvarig för genomförande: Fou- chef Göran Larsson
Medicinskt ansvarig: resp verksamhets MLA och FOUchef i samverkan
Ansvarig för rapportering: Fou- chef Göran Larsson
Regiondirektörens beslutar
I rådande ekonomiska läge kan FOU-anslagen inte ökas.

2.8. Nivåstrukturering
Regional målnivå 2016-2018
* = kvarstående mål från 2013-2015
Ny nivåstruktureringsplan för regionens cancervård för 2016-2018 fast
ställd
Regiongemensamt arbete, koordineras av RCC Norr
Åtgärder för nivåstrukturering genomförda enligt plan *

Tidpunkt för
måluppfyllelse
2016
2018

Region Jämtland Härjedalens nuläge 2016:
Med nivåstrukturering menas att man beslutar vem som gör vad, både vad gäller utredning, diagnostik,
kirurgi och medicinsk behandling av cancerpatienter. Den första nivåstruktureringsplanen för cancer
vården i norra regionen fastställdes av förbundsdirektionen i maj 2013. Förbundsdirektionen beslutar
om åtgärder som innebär en regional nivåstrukturering över landstingsgränserna. För åtgärder inom
respektive landsting kan förbundsdirektionen ge rekommendationer, men respektive landsting beslutar
själva hur man organiserar vården. De beslutade åtgärderna i nivåstruktureringsplanen ska vara genom
förda senast fyra år efter starten av RCC, det vill säga hösten 2015.
Under hösten 2015 gjorde de regionala processarbetsgrupperna en ny översyn av nivåstruktureringen
av cancervården i norra regionen. Översynen omfattar både diagnostik och behandling, inklusive
rehabilitering, och såväl lämplig centralisering som decentralisering. I uppdraget ingick att identifiera
specifika diagnosundergrupper som kan vara aktuella för nivåstruktureringsinsatser. En ny regional
nivåstruktureringsplan ska presenteras för beslut i förbundsdirektionen under 2016.
Parallellt pågår ett arbete kring nationell nivåstrukturering, som leds av RCC i samverkan. RCC Norr
är representerat i den nationella arbetsgruppen för nivåstrukturering och i samtliga sakkunniggrupper
för diagnoser eller åtgärder som utreds. När remisser med förslag till nationell nivåstrukturering
skickas till landstingen för ställningstagande bereder RCC Norrs processarbetsgrupp inom området ett
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förslag till regiongemensamt svar, som diskuteras i det regionala cancerrådet och RCC Norrs styr
grupp. Respektive landsting fattar därefter beslut om ställningstagande till förslaget.

Region Jämtland Härjedalens mål (2016-2018): Att följa den beslutade planen för
nivåstrukturering i Norra regionen samt nationellt.
Aktiviteter (2016-2018): Region Jämtland Härjedalen deltar i Norra regionens process
angående nivåstrukturering via deltagande i Styrgrupp RCC Norr. Där deltar Hälso- och
sjukvårdsdirektör tillsammans med senior specialistläkare inom kirurgi.
I den nationella processen representeras Region Jämtland Härjedalen av Hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Tidplan: Region Jämtland Härjedalen följer Norra regionens tidplan för nivåstrukturering.
Ev. beslut som krävs (t.ex. omorganisation, särskild budget etc.): Beslut i Regionstyrelsen
krävs efter rekommendation från förbundsdirektionen när det gäller den regionala
nivåstruktureringen.
Likaså krävs beslut i regionstyrelsen när det gäller såväl remissvar som rekommendation till
beslut i den nationella processen för nivåstrukturering.
Ansvarig för genomförande: Hälso- och sjukvårdsdirektören
Medicinskt ansvarig: Senior specialistläkare inom kirurgi
Ansvarig för rapportering: Hälso- och sjukvårdsdirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutar:
Aktivt deltagande i RCCNorrs arbete
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Rekommendation till landsting och
regioner om deltagande i och stöd för en
sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-06
Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/1160/2016
Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och
stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 10 juni 2016 beslutat att rekommendera
landsting och regioner att delta i och stödja rekommendationen om en sammanhållen struktur
för kunskapsstyrning.
Syftet med rekommendationen är att säkra stöd och finansiering för att fortsatt och långsiktigt
arbete inom området kunskapsstyrning. Detta omfattar bland annat:
 Fortsatt arbete med Nationella samrådsgruppen för kunskapsstyrning – NSK och de därtill
hörande programråden,
 Att etablera samverkansstruktur som stöd för uppföljning i form av Öppna jämförelser och
analys av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet
 Att befästa grundfinansieringen för nationella kvalitetsregister
Den totala kostnaden för de i rekommendationen beskrivna områden uppgår till 31 mkr per år
och fördelas per landsting/region utifrån befolkningsmängd vilket för Region Jämtland
Härjedalens del innebär en årlig kostnad på ca 300 tkr.

Regiondirektörens förslag
Region Jämtland Härjedalen godkänner och ställer sig bakom rekommendationen om
deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Carsten Dencker
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
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Tjänsteskrivelse

Utdrag till
SKL
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
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MEDDELANDE FRAN
STYRELSEN NR 8/2016

Vårt dnr

Sveriges
Kommuner
och Landsting

2016-06-10

Avdelningen tör vård och omsorg

LandstingsstyrelsernaIregionstyrelserna

16/00001

Sektionen för hälso· och sjukvård
Sofia Tutrberg

Rekommendation till landsting och regioner om
deltagande i och stöd tör en sammanhållen struktur tör
kunskapsstyrning
Dn r 15/06658

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen har beslutat
att rekommendera landsting och regioner att delta i och stödja en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning.
Landsting och regioner föreslås var och en och i enlighet med egna
delegationsordningar fatta beslut i enlighet med den föreslagna sammanhållna strukturen
för kunskapsstyrning, vilket innebär;
• att etablera en landstings-/ regiongemensam stmktur på nationell nivå för
kunskapsstyrningens delkomponenter kJ/lIskapsstöd och slijdfrir uppfoljlliJlg, här kallad
en sanunanhållen struktur för kunskapsstyrning.
• att inom kllllskapsstödsorruådet befasta den nationella prograrruådsstrukturen, med
tillhörande långsiktig finansiering. Garanterad finansierings nivå på 7 miljoner per år
tillsvidare.
• att etablera en samverkansstruktur som stiidfli'lIppfriljllillg, ÖppllajäJJlfoi.'ser och allalys
av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, med tillhörande långsiktig
finansieting. Garanterad finansieringsnivå på 30 miljoner per år tillsvidare.
• att bef:ista gmndfmansieringen för Nationella kvalitetsregister, för att säkra
avgörande plattform för uppföljningen av hälso- och sjukvårdens kvalitet och
effektivitet. Garanterad grundfInansieringsnivå på 100 miljoner per år tillsvidare.
• att principen är att kostnaden fördelas per landsting/regioner utifrån
befolkningsmängd.
Utöver liggande förslag föreslår styrelsen följande;
• att landstingen och regionerna omgående godkänner och ställer sig bakom denna
rekommendation.
• att landstingen och regionerna anmäler till SKL när lokala beslut är fattade.

Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 11882 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00. Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, Org nr; 222000-0315, www.skl.se
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Sveriges
Kommuner
och landsting

2016-06-10

Vårt dnr

16/00001

Bakgrund
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska fInnas tillgänglig vid varje möte mellan
vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt och det ska fInna s
förutsättningar för lärande.
Kunskapsst)'rning omfattar de samspelande delarna;
• Kunskapsstöd
• Stöd för uppföljning, Öppna jämförelser och anal)'s
• Stöd till utveckling
• Stöd till ledarskapet
Vägledande för det som ska göras nationellt gemensamt är att det kompletterar och
stödjer det som behöver göras på regional och lokal nivå.
Etableringen aven sammanhållen struktur för kunskapsstyrning innebär att landstingen
gemensamt identifIerat och långsiktigt säkerställer fInan siering för de verksamheter och
funktioner de vill samverka kring och samordna med stöd av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). I första hand gäller samverkan de samspelande delarna kIllISkapsstöd
och s/öd lillllppjöl;ilillg, Öpplla;limjOidser och allalys. Förslaget i sin helhet redovisas i bilaga

1_

Ordförande
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Vårt dnr: 15/06658
Ert dnr:

SAMVERKA N FÖR EN MER KUN SKAPSBASERAD OCH JÄMLIK VARD
En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i samverkan - hälso- och
sjukvård
Underl ag mr beslut i sjukvårdsdelegati onen om att föreslå till styrel sen att ta beslut
en rekommendation till landsting och regioner 0 111 att delta i och stödj a cn
samm anhållen struktur mr kunskapsstyrning
0111

Förankrings- och beslutsprocess:

l. Information i sjukvårdsdelegationen - 24 september 2015
2. Information och avstämning vid
landstingsledningsseminarium - 2 februari 2016
3. Infonnation och överläggning i sjukvårdsdelegationen 
10 mars 2016
4. Ställningstagande i landstingsdirektörsnätverket - 17
mars 2016
5. Avstämning i sj ukvårdsdelegationen - 14 april 2016
6. Beslut i sjukvårdsdelegationen om att förslå till styrelsen
att ta beslut om en rekommendation - 19 maj 2016
7. Beslut i styrelsen om en rekommendation till landsting
och regioner - lOjuni 2016
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Sveriges
Kommuner
och landsting

Sammanfattning
Genom att etablera en ändamålsenlig och effektiv struktur som
långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet
skapas förutsättningar för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård av
hög kvalitet.
Etableringen aven sammanhållen struktur för kunskapsstyrning innebär
att landstingen gemensamt identifierat och långsiktigt säkerställer
finansiering för de verksamheter och funktioner man vill samverka kring
och samordna med stöd av SKL. I första hand gäller samverkan de
samspelande delarna kunskapsstöd och stöd till uppfoljning, Öppna
jämforelser och analys.
Förslag till beslut:
• att etablera en landstings-/regiongemensam struktur på nationell nivå
för kunskapsstyrningens delkomponenter kunskapsstöd och stödfor
uppfoljning, här kallad en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning.
• att inom kunskapsstödsområdet befästa den nationella
programrådsstrukturen, med tillhörande långsiktig finansiering.
Garanterad finansieringsnivå på 7 miljoner per år tillsvidare. *
• att etablera en samverkansstruktur som stöd for uppfoljning, Öppna
jämforelser och analys av hälso- och sjukvårdens kvalitet och
effektivitet, med tillhörande långsiktig finansiering. Garanterad
finansieringsnivå på 30 miljoner per år tillsvidare.**
• att befästa grund finansieringen för Nationella kvalitetsregister, för att
säkra avgörande plattform för uppföljningen av hälso- och
sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Garanterad
grundfinansieringsnivå på lOO miljoner per år tillsvidare. ***
• att principen är att kostnaden fördelas per landsting/regioner utifrån
befolkningsmängd.
• att en interimistisk styrgrupp tillsätts för att leda förberedelsearbetet
med etableringen aven sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
inför 2017.
• att landstingsdirektörerna, på förslag från hälso- och
sjukvårdsdirektörerna, beslutar om ledamöter i styrgruppen.
• att den interimistiska styrgruppen har i uppdrag att konkretisera och
lämna förslag gällande funktioner, arbetssätt, uppdragsbeskrivningar,
uppföljning, ledning och styrning för de samspelande delarna
kunskapsstöd och stöd till uppfoljning.
* Beslutet innebär att redan befintlig finansiering blir tillsvidare istället
för tidsbegränsad (2015-2018, enligt tidigare beslut).
**Beräkningen för finansieringsnivån redovisas i bilaga I.

*** Beslutet innebär att redan befintlig grundfinansieringsnivå från
landsting och regioner blir tillsvidare istället för tidsbegränsad (2012
2016, enligt nuvarande satsning). Förhandlingar sker med staten kring
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resterande medel som krävs. Under 2016 kommer en genomlysning av
organisation, ilmehåll och uppdrag att genomföras och former för
ändamålsenlig organisering, ledning och styrning att ses över.
Etablering 2017: Utifrån beslut enligt ovan genomförs
förberedelsearbete och konkretisering under 2016 för att etablera en
sammanhållen struktur för kunskaps styrning i januari 2017, med
tillhörande landstingsfinansiering och tydlig lednings- och
styrningsmodell.

En framtida lednings- och styrningsmodell behöver hantera och ha
mandat för att omprioritera och anpassa innehållet och utfonnningen av
stödet i det gemensamma arbetet på nationell nivå, utifrån regionala och
lokala behov. Förändringar och prioriteringar mellan samt inom delar i
den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning kommer behöva ske
över tid. Det kommer sannolikt också att innebära ställningstagande till
utveckling av de olika delarna.
Den interimistiska styrgruppen har även i uppdrag att ta fram förslag till
hur beloppen ovan över tid kan höjas enligt lämpligt index.
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Samverkan för en mer
kunskapsbaserad och jämlik
vård
För att skapa en mer kunskapsbaserad, jämlik och effektiv hälso- och
sjukvård med hög kvalitet har landsting och regioner under senare år
börjat samverka i högre grad. Nationell samverkan mellan landstingen,
med stöd och samordning av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
sker inom områden där samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än
att varje landsting gör arbetet var för sig. Vägledande för det som görs
nationellt gemensamt är också att det kompletterar och stödjer det som
behöver göras på regional och lokal nivå. Nationella insatser utgår ifrån
områden där det finns gemensamma utmaningar och där det bedöms
troligt att gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en
kunskapsbaserad och jämlik vård.
Initiativ gällande samverkan mellan landstingen med stöd av SKL, och
ibland i samarbete med andra aktörer, har skett och sker på flera
Olmåden. I vissa fall har det drivits fram av överenskommelser mellan
staten och SKL. Finansieringen är då av mer kortsiktig och
utvecklingsinriktad karaktär. För områden där landstingen ser behov av
en hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd krävs en mer
långsiktig finansiering och förvaltning.

Samverkansstrukturer for långsiktighet
Under 2014 tog landstingen gemensamt beslut om att etablera och
finansiera ett antal samverkansstrukturer, eller långsiktiga stödstrukturer.
Det handlar om samverkansmodell för ordnat införande inom
läkemedelsområdet och en gemensam stöd struktur för Nationell
Patientenkät. Besluten innebar också en garanterad finansieringsnivå från
landstingen för den nationella programrådsstrukturen som byggts upp
sedan 2008. Utveckling av samverkan, samordningen och innehållet i
strukturerna har byggts upp under ett antal år med hjälp av statlig
finansiering.
Sjukvårdsdelegationen inom SKL beslutade, på delegation från styrelsen,
att rekommendera landsting och regioner att aktivt medverka i
samverkansmodellen för ordnat införande av läkemedel och att verka för
att dess intentioner uppfylls. Finansieringen är tillsvidare. Vad gäller
Nationell Patientenkät och nationella programråd sstrukturen är dock
finansieringen i nuläget tidsbestämd, 2015-2018, och har inte föregåtts av
en rekommendation från sjukvårdsdelegationen. För de områden som
landstingen vill skapa en hållbarhet och långsiktighet kring kan det finnas
anledning alt befåsta samverkansstrukturerna och finansieringen politiskt
och tillsvidare.
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I och med beslut om samverkansstrukturer svarar landsting och regioner
för en långsiktig finansiering av den verksamhet och de funktioner de vill
samordna med stöd av SKL. Verksamheten följs upp löpande på ett öppet
och transparent sätt. Finansieringen sker genom en s.k.
tilläggsfinansiering från landstingen till SKL, utöver den ordinarie
medlemsavgi flen. Men det är inget mål att ersätta all statlig finansiering
med landstingsfinansiering. Utvecklingsinsatser kan med fördel
finansieras inom ramen för överenskommelser, under förutsättning att det
finns ett uttalat behov av gemensamma utvecklingsinsatser på området
hos landsting och regioner.
Det finns även andra samverkansstrukturer som utvecklats de senaste
åren, exempelvis inom ramen för cancersatsningen med RCC i
samverkan samt Nationella kvalitetsregister som finansieras gemensamt
av stat och landsting. Satsningarna drivs via överenskommelser mellan
staten och SKL.
För Nationella kvalitetsregister löper den nuvarande gemensamma
satsningen från landstingen och staten ut den 31 december 2016.
K valitetsregister är en avgörande plattfonn och källa för uppföljningen
av kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården och en viktig del
aven sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Genom att skapa
långsiktighet och stabilitet ges möjlighet till utveckling av det nationellt
gemensamma arbetet utifrån landstingens och regionernas behov.
Satsningen på cancerområdet pågår till och med 2018 och inför
avslutningen bör det finnas en långsiktig plan för den stödjande
strukturen och gemensamma arbetet och som, så långt möjligt, bör
samordnas med övriga delar inom kunskapsstyrningsområdet.
Bättre stöd for samverkan
Det är viktig att de samverkansstrukturer som nu byggs upp inte blir
enskilda stuprör. Det behövs en helhetssyn, att stödet och tjänsterna inom
ramen för strukturerna tillhandahålls på ett effektivt, sammanhållet och
ändamålsenligt sätt samt att ledningen och styrningen blir tydlig. Det
krävs att uppdrag, roller, mandat och beslutsvägar blir transparanta och
fonneIla. SKL:s roll i styrningen behöver också förtydligas. När det är
möjligt och lämpligt bör samorganisering av relevanta stödfunktioner ske
för att kunna ge synergier. Ett arbete bör göras under 2016 för att
samordna och ge bästa möjliga förutsättningar för fortsatt förvaltning och
utveckling gällande landstingens arbete i samverkan.
Det finns även behov av att identifiera vilka pågående utvecklingsinsatser
och arbeten inom ramen för överenskommelser med kortsiktig
finansiering som landstingen ser kräver mer långsiktig gemensam
förvaltning framöver. Beslutsprocesser för att överföra projekt till
gemensam förvaltning behöver tydliggöras. Ett exempel på ett pågående
utvecklingsprojekt med behov aven framtida gemensam förvaltning är
arbetet med diagnos- och behandlingsrekommendationer. Arbetet är en
viktig del i kunskapsstyrningen, som ett kunskaps- och beslutstöd. Ett
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utvecklingsarbete för uppföljning av kvalitet inom primärvården pågår
också och behöver troligtvis integreras i stödstrukturen för uppföljning
framöver.

Kunskapsstyrning i samverkan
Kunskapsstyrning är ett område där samverkan redan sker. Mellan
landstingen och SKL men även med andra aktörer. Kunskapsstyrning
omfattar de samverkande delarna;
• Kunskapsstöd
• Stöd för uppföljning, Öppna jämförelser och analys
• Stöd till utveckling
Det finns en samverkansstruktur för arbetet med kunskapsstöd i
samverkan, där grunden är den nationella programrådsstrukturen och
nätverket Nationell samverkans grupp för kunskapsstyrning (NSK och
NSK-region). I nuläget finns det dock ingen långsiktig
samverkansstruktur eller finansiering för det nationellt gemensamma
stödet för uppföljningen, Öppna jämförelser och analys av hälso- och
sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Kunskapsstöd och stöd till uppföljning är två samspelande delar för en
effektiv kunskapsstyrning. En tredje del är stöd till utveckling.
Utvecklingsinsatser kan fortsatt finansieras med mer kortsiktig
finansiering t.ex. via överenskommelser med staten. Under 2016 avser
SKL att arbeta fram och etablera en grundstruktur för ett mer
sammanhållet utvecklingsstöd till medlemmarna.
En annan viktig komponent är ledarskapet. Ett engagerat ledarskap och
stöd till ledare på olika nivåer i systemet är en förutsättning för att nå en
mer kunskapsbaserad och jämlik vård av hög kvalitet. Även här ser SKL
över hur stödet till medlemmarna kan utvecklas, i relation till de andra
samspelande delarna.
Fortsatt i underlaget kommer fokus att ligga på
kunskapsstyrningsområdet, med förslag gällande:
• att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
• att befasta den nationella programrådsstrukturen, som en
avgörande grundstruktur inom kunskapsstödsområdet, med
förtydligad ledning och styrning
• att etablera en samverkansstruktur som stöd för uppföljning,
Öppna jämförelser och analys

Strategi för kunskapsstyrning
Förslagen ovan omfattar den verksamhet som landstingen ansvarar för
men arbete pågår för att hitta former för kopplingen även till det
gemensamma arbetet med kommunerna.
SKL:s kongress beslutade i november 2015 om ett inriktningsmål
gällande att verka för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård. En
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prioriterad aktivitet kopplad till målet, och bifallna motioner på området,
är att ta fram en strategi för kunskapsstyrning. Strategin bör omfatta både
kommuner och landsting och kopplas ihop med den initierade, mer
övergripande, strategin för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård,
socialtjänst, vård och omsorg.
En förutsättning för fortsatt mer strategiskt arbete inom
kunskapsstyrningsområdet är att det finns ändamålsenliga stödstrukturer
på plats. Både på nationell nivå men även på regional och lokal nivå. Det
här underlaget lämnar förslag gällande samverkansstrukturer på nationell
nivå som stöd för den regionala och lokala nivån.
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Kunskapsstyming i
samverkan
En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Genom att etablera en ändamålsenlig och effektiv struktur som
långsiktigt ger stöd for kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet
skapas forutsättningar fOr en mer kunskapsbaserad och jämlik vård av
hög kvalitet.
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid
varje möte mellan vårdpersonal och patient. Det ska vara lätt att göra rätt
och det ska finnas fOrutsättningar for lärande. Kunskapsstyrning omfattar
de samverkande delarna kunskapsstöd, stödför uppföljning, Öppna
jämförelser och analys samt stöd till utveckling. Vägledande for det som
ska göras nationellt gemensamt är att det kompletterar och stödjer det
som behöver göras på regional och lokal nivå.

utg~ fr~n bästa tillgängliga kunskap
Anpassa arbetet efter patienternas behov
Analysera resultat

Sätta mål
Efterfräga stöd när man har behov
Jobba med ständiga förbättringar

Sprida goda erfarenheter vidare

Meso- landstingI
regioner
Halso och 5Jukvirdslednlng
Sjukvårdsregion
samverkan kommun

\\

MakroNationell nivå

Huvudmän i 5ilmv~rkan
\
SKl i

Samverkan stat
\

Fokus pä resultat
Aterkoppling och kvalitetsdialog
Lättillgängliga kunskapsstöd
Struktur och stöd för implementering och förbättringsarbete
Stöd för samverkan

Samverkan mellan huvudmän och myndigheter
Samverkan i arbetet med nationella kunskapsunderlag
Samverkan j arbetet med indikatorer, uppföljning,
jämförelser och analys
Samverka kring gemensamma utvecklingsområden

Figur 1. Samspel i en ökad kunskapsstyrning.
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Etableringen aven sammanhållen struktur for kunskapsstyrning innebär
att landstingen gemensamt identifierat och långsiktigt säkerställer
finansiering for de verksamheter och funktioner man vill samverka kring
och samordna med stöd av SKL. I första hand gäller samverkan de
samspelande delarna kunskapsstöd och stöd till uppföljning. Öppna
jämförelser och analys.

Figur 2. En sammanhållen slrukturfor kunskapsstyrning i samverkan.

Ett beslut om en sammanhållen struktur for kunskapsstyrning innebär:
• att arbetet, resurser och dialoger inom och mellan de
samspelande delarna for kunskaps styrning samordnas och
kopplas ihop tydligare än idag.
• att ledningen och styrningen för kunskapsstyrning i samverkan
utvecklas och förtydligas, inklusive nuvarande ledning for den
nationella programrådsstrukturen.
• att landsting och regioner beraster den garanterade
finansieringen för den nationella programråds strukturen
tillsvidare, for att säkra avgörande grundstruktur inom
kunskapsstödsområdet.
• att en samverkansstruktur for stöd till uppfoljning, Öppna
jämforelser och analys for hälso- och sjukvårdens kvalitet och
effektivitet etableras och finansieras långsiktigt av landsting och
regIOner.
• att landsting och regioner befäster sin grund finansiering for
Nationella kvalitetsregister tillsvidare, for att säkra avgörande
plattform for uppfoljningen av hälso- och sjukvårdens kvalitet
och effektivitet.
Förberedelsearbete och konkretisering genomförs under 2016 för att
etablera en sammanhållen struktur for kunskaps styrning i januari 2017,
med tillhörande landstingsfinansiering och tydlig ledning- och
styrningsmodell.
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Kunskapsstöd
Vårdens personal behöver ha enkel tillgång till aktuell kunskap i mötet
med patienten. Kunskapsunderlag tas fram både av myndigheter och
landsting/regioner och riktar sig till olika nivåer i systemet. Ä ven
professionsföreningar bidrar med kunskapsstöd. För att stödja
användningen av bästa tillgängliga kunskap behöver de
kunskapsunderlag som möter användarna vara samordnade, framtagna på
relevanta områden och utfonnade så att de är lätta att använda i
vårdrnötet, exempelvis i fonn av beslutsstöd.
Det finns strukturer för arbetet med kunskapsstöd i samverkan bland
annat genom NSK och NSK-region (Nationell samverkansgrupp för
kunskapsstyrning) och den nationella programrådsstrukturen. Samarbetet
via NSK - som ett gemensamt forum för landstingen, myndigheter,
vårdens professioner och SKL - har nu möjlighet att fördjupas och
samordnas än mer i och med bildandet av rådet för styrning med kunskap
och huvudmannagruppen.
Det finns dessutom en samverkansmodell mellan landstingen,
myndigheter och läkemedelsföretag för ordnat införande av nya
läkemedel. [nom cancerområdet finns RCC i samverkan, som bland annat
har tagit fram nationella vårdprogram på ett trettiotal områden för
cancervården. Landstingen och SKL har även tillsammans påbörjat ett
arbete som syftar till att förse primärvården med enkelt tillgängligt
nationellt kunskaps stöd, i fonn av diagnos- och
behandlingsrekommendationer.
Under 2015 genomfördes en utvärdering av den nationella
programrådsstrukturen, på uppdrag av NSK-region. Utvärderaren pekar
på behovet av ökad samordning av huvudmännens kunskapsstyrning och
en tydligare organisation för detta arbete. Att uppdrag, organisation,
ledning och styrning förtydligas. Att strukturer fonnaliseras och görs
pennanenta.
Genom att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning ges
möjlighet för arbetet och strukturerna inom kunskapsstödsområdet att
samordnas ytterligare. Finansieringen för den nationella
programrådsstrukturen säkerställs mer långsiktigt och ledningen och
styrningen förtydligas. Kunskapsstödsområdet kopplas även tydligare
ihop med uppföljnings- och utvecklingsstödsdelarna.
Förslagsvis tillsätts en tillfällig styrgrupp under 2016 för
implementeringen aven sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. [
uppdraget ingår bland annat att ta fram förslag på en framtida lednings
och styrningsmodell, för de samspelande delarna.
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Stöd till uppföljning, Öppna jämförelser och analys
För att stödja en mer kunskapsbaserad och jämlik vård krävs att vårdens
processer och resultat foljs upp och återfors på olika nivåer i systemet.
Transparens och öppna jämfOrelser ökar möjligheter till lärande.
Användning av bästa tillgängliga kunskap leder till en hälso- och
sjukvård med mindre variationer, bättre effektivitet och högre kvalitet.
SKL:s arbete med stöd till uppföljning. Öppnajämjörelser och analys
inom hälso- och sjukvården bedrivs idag till största del med statlig
finansiering via ettåriga överenskommelser mellan SKL och staten. Det
innebär att det inte finns någon långsiktig finansiering och/eller
forvaltningsorganisation for insamling, hantering och presentation av
sjukvårdsdata. Det handlar t.ex. om arbetet med Öppna jämforelser
hälso- och sjukvård, Vården i siffror, insamling och hantering av data
gällande tillgänglighet, patientsäkerhet, vårdtil!f!illesuppfoljning, KPP
etc. En mindre del finansieras inom ramen for SKL:s basorganisation, via
medlemsavgifter. Nationella kvalitetsregister finansieras av både staten
och landstingen. För Nationell Patientenkät finns särskilt beslutad
landstingsfinansiering.
Ett beslut om en samverkansstruktur fOr stöd till uppfoljning, Öppna
jämfOrelser och analys innebär:
• att landstingen, med stöd av SKL, kan etablera en gemensam
stabil forvaltningsorganisation,
• att SKL kan samman fora ekonomiska och personella resurser for
att användas på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt for större
medlemsnytta,
• att avgörande insamling, infrastruktur och hantering säkerställs,
• att användning av nationella standards for effektiv och säker
hantering av datainhämtning/dataöverforing utökas och utvecklas,
• att Vården i siffror med bakomliggande infrastruktur blir en
plattform och utgångspunkt for fortsatt utveckling,
• att landstingen får en gemensam presentationsyta med
utgångspunkt från Vården i siffror, med tillgång till data från
många olika datakällor samlat på ett ställe,
• att landstingen får tillgång till mer frekvent överforing/återforing
av data,
• att landstingen får tillgång till bredare, mer flexibelt och
målgruppsanpassat uppfoljningsstöd utifrån sina
uppfoljningscykler,
• att det etableras en process och stöd for gemensam analys och
framtagande av belysande rapporter,
• att det etableras en process for dialog och samarbete med
avgörande och berörda aktörer.
I och med detta ges landstingen bättre forutsättningar:
• att prioritera och planera insatser kopplade till uppfoljning på
hemmaplan,
• att spara tid och resurser på hemmaplan genom att den nationella
samverkan effektiviserar hanteringen kopplad till uppfoljning,
295
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•

att styra innehållet och utvecklingen av uppfoljningsstödet utifrån
framtida behov.

Genom en långsiktig samverkan kring uppfoljning säkerställs publik och
nationell kvalitetsuppfoljning, stödet till den lokala uppfOljningen,
underlaget for nationellt och lokalt forbättrings- och utvecklingsarbete
och möjligheten till att nå en mer kunskapsbaserad och jämlik vård.
Ett beslut om att inte finansiera uppfoljningsområdet innebär att
majoriteten av det nationellt gemensamma arbetet, nuvarande
infrastruktur, presentationsytor och analysinsatser inte säkerställs efter
2016.
Kvalitetsregister är en avgörande plattfonn och källa for uppfoljningen
av kvalitet och effektivitet inom hälso- och sjukvården. Genom att skapa
långsiktighet och stabilitet ges möjlighet till utveckling av det nationellt
gemensamma arbetet utifrån landstingens och regionernas behov. Att få
med kvalitetsregister som en del aven sammanhållen struktur fOr
kunskapsstyrning skapar stora möjligheter till synergier, när plattfonnen i
ett tydligt sammanhang kan bidra till det samlade kunskaps-,
uppfoljnings- och utvecklingsstödet. Under 2016 kOlmner en
genomlysning av organisation, innehåll och uppdrag att genomforas och
fonner fOr ändamålsenlig organisering, ledning och styrning att ses över.
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Förslag till beslut
Den 17 mars 2016 ställde sig landstingsdirektörsfOreningen bakom
forslaget efter rekommendation från hälso- och
sjukvårdsdirektörsnätverket. Sjukvårdsdelegationen fOreslår härmed
SKL:s styrelse att besluta om en rekommendation till landsting och
regioner om att delta i och stödja en sammanhållen struktur for
kunskapsstyrning, vilket innebär;
•

•

•

•

•
•

•

•

att etablera en landstings-/regiongemensam struktur på nationell nivå
for kunskapsstymingens delkomponenter kunskapsstöd och stöd/or
uppfoljning, här kallad en sammanhållen struktur fOr
kunskapsstyrning.
att inom kunskapsstödsområdet befåsta den nationella
programrådsstrukturen, med tillhörande långsiktig finansiering.
Garanterad finansieringsnivå på 7 miljoner per år tillsvidare. *
att etablera en samverkansstruktur som stöd for uppfoljning, Öppna
jämforelser och analys av hälso- och sjukvårdens kvalitet och
effektivitet, med tillhörande långsiktig finansiering. Garanterad
finansieringsnivå på 30 miljoner per år tillsvidare. **
att beffista grundfinansieringen for Nationella kvalitetsregister, for att
säkra avgörande plattform for uppfoljningen av hälso- och
sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Garanterad
grundfinansieringsnivå på 100 miljoner per år tillsvidare. ***
att principen är att kostnaden fordelas per landsting/regioner utifrån
befolkningsmängd.
att en interimistisk styrgrupp tillsätts fOr att leda forberedelsearbetet
med etableringen aven sammanhållen struktur for kunskapsstyrning
infor 2017.
att landstingsdirektörema, på forslag från hälso- och
sjukvårdsdirektörema, beslutar om ledamöter i styrgruppen.
att den interimistiska styrgruppen har i uppdrag att konkretisera och
lämna forslag gällande funktioner, arbetssätt, uppdragsbeskrivningar,
uppfoljning, ledning och styrning fOr de samspelande delama
kunskapsstöd och stöd till uppfoljning.

* Beslutet innebär att redan befintlig finansiering blir tillsvidare istället
fOr tidsbegränsad (2015 -2018, enligt tidigare beslut).
**Beräkningen for finansieringsnivån redovisas i bilaga l.

*** Beslutet innebär att redan befintlig grundfinansieringsnivå från
landsting och regioner blir tillsvidare istället fOr tidsbegränsad (2012
2016, enligt nuvarande satsning). Förhandlingar sker med staten kring
resterande medel som krävs. Under 2016 kommer en genomlysning av
organisation, innehåll och uppdrag att genomfaras och former for
ändamålsenlig organisering, ledning och styrning att ses över.
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Etablering 2017: Utifrån beslut enligt ovan genomförs
förberedelsearbete och konkretisering under 2016 för att etablera en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i januari 2017, med
tillhörande landstingsfinansiering och tydlig lednings- och
styrningsmodell.

En framtida lednings- och styrningsmodell behöver hantera och ha
mandat att omprioritera och anpassa innehållet och utformningen av
stödet i det gemensamma arbetet på nationell nivå, utifrån regionala och
lokala behov. Förändringar och prioriteringar mellan samt inom delar i
den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning kommer behöva ske
över tid. Det kommer sannolikt också att innebära ställningstagande till
utveckling av de olika delarna.
Den interimistiska styrgruppen har även med i sitt uppdrag att ta fram
förslag till hur beloppen ovan över tid kan höjas enligt lämpligt index.
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Bilaga 1
Samverkansstruktur för uppföljning, Öppna
jämförelser och analys
Beräkning av finansieringsnivå utifrån olika ingående poster.
Beräkning av kostnadsnivå i aktuellt beslutsunderlag
Kostnadsberäkningen på 30 miljoner kronor per år är gjord utifrån de
externa (statliga) medlens nivå och lagda budgetar för år 2016, för aktuell
verksamhet och funktioner. Delarna är identifierade utifrån att de under
längre tid ingått och finansierats via överenskommelser, med kortsiktiga
medel, men som kräver förvaltning och långsiktighet. Bara externa medel
ingår i summeringen. Vissa insatser från SKL:s ordinarie personal
(finansierade via medlemsavgifter) utförs idag inom
uppföljningsområdet, men ingår inte i kalkylen på 30 miljoner kronor.
För varje del har en specificering av kostnad gjorts utifrån de
övergripande posterna; Infrastruktur, Presentation, Analys och
Organisation.
Infrastruktur = databaser, IT-förvaltning och utveckling, tjänstekontrakt
konsulttimmar, licenser, dyl.
Presentation = visningsytor, förvaltning och utveckling, konsulttimmar,
licenser, rapporter, kommunikationsinsatser, dyl.
Analys = rapporter, analysverktyg, särskilda insatser som stöd till analys,
konsulttimmar dyl.
Organisation = personalkostnader, möten, arbetsgrupper, nätverk dyl.

Område

Tillgänglighet inkl. Signe-databasen
Patientsäkerhet
Öppna jämförelser Hälso· och sjukvård
(inkl kvalitetsindikatorkatalogen)

VArden i siffror'
KPP (kostnad per patient)"
Kvalitetsportalen

Totalt

Infrastruktur Presentation Analys

1200000

2900000
1500000
3200000
4500000
800000
500000
13 400 000

300000

Organisation Totalt per område

1 000 000 1 000 000

1900000
1500000

6300000
5000000

500 000 1 500 000
1500000 500000
100000 500000
250000 100000
4 550000 3 900 000

2750000
2000000
300000
650000
9100000

7950000
8500000
1700000
1500000
30950000

* Kommentar: Vården i Siffror finansieras i nuläget inom kvalitetsregistersatsningen,
men räknas in i samverkansstrukturen för uppfdljning inför 2017. Posten kan därmed
räknas bort i budgetarbetet for kvalitetsregisterkansliet infor 2017 .
• * Kommentar: Den totala årliga kostnaden for KPP är egentligen I 700000 +
2 300 000 kr ~ 4 000 000 kr. De 2 300 000 kr finansieras via medlemsavgiften och går i
huvudsak till personalkostnader.
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Beräkningen är gjord utifrån delarna, för helheten avrundas
finansieringsni vån till 30 miljoner kronor per år. Finansieringen
föreslås ske via tilläggsfinansiering från landstingen, fördelat per
landsting/region utifrån befolkningsmängd.
Specificeringen ovan är inte en budget för 2017. Skillnaden mellan en
framtida budget och denna kostnadsberäkning är att budgeten i en
linjeorganisation eller motsvarande tydligare skulle svara mot en
arbetsplan och gemensam planering och prioritering (med inflytande från
landstingen).
Genom ett mer sanunanhållet och långsiktigt arbete på
uppföljningsområdet är det möjligt att få ut mer av helheten än delarna
var för sig och göra det till en något lägre kostnad. En sammanhållen
planering av olika aktiviteter möjliggör "trimning" eller effektivisering
på sikt. Lanseringen aven tydligare plattform och organiserat arbete
innebär dock ökade förväntningar och ambitionsökningar. Till exempel
måste Vården i Siffror kunna fortsätta att utvecklas, för att leva upp till
stegrade förväntningar.
Fortsatt statlig finansiering skall inte helt uteslutas, även om staten har
aviserat att man inte längre är intresserad av att finansiera verksamhet
med stort inslag av förvaltning. Beloppet 30 miljoner kronor skall ses
som det takhelopp landstingen föreslås garantera, men där SKL kan
fakturera ett lägre belopp om det inkommer andra medel, t.ex. via
överenskommelser mellan SKL och staten.
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-20
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Delårsrapport över tillgångsförvaltning
Ärendebeskrivning
Delårsrapport över tillgångsförvaltningen är motsvarigheten till likviditetsrapporten med
undantaget att likviditeten inte längre redovisas i denna rapport. Likviditeten rapporteras
istället direkt i månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut.
Syfte med rapporten är att följa upp regionens placeringar gällande avkastning mot uppsatta
mål, tillgångsfördelning och följsamhet mot ”Reglemente avseende finansiering och
skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel”. Delårsrapport över
tillgångsförvaltningen innehåller uppföljning av mål, innehavsförteckningar, avstämning mot
givna limiter samt uppföljning av dynamiska riskprincipen.
På grund av den rådande likviditetssituationen i regionen är likviditetsportföljen under
avveckling. Detta görs genom att värdepapper som förfaller inte återinvesteras, vilket gör att
de kvarvarande värdepapperen inte kommer kunna ligga inom kreditlimiterna för att de får för
stor andel av den totala portföljen.

Regiondirektörens förslag
Delårsrapport över tillgångsförvaltningen godkänns.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör

Utdrag till
Finansekonom
Ekonomidirektör
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1 VIKTIGA MARKNADSHÄNDELSER 2016, TERTIAL 2
•

Den 23 juni röstade 51,9% av den brittiska befolkningen för att landet ska lämna EU.
Pundet föll efter omröstningen till det lägsta värdet mot dollarn på 31 år och flertalet
aktiemarknader föll kraftigt. Oron lade sig dock snabbt och aktiemarknaderna har
återhämtat sig.

•

IMF sänkte i juli prognosen ytterligare för den globala tillväxttakten för 2016, från 3,2%
till 3,1%

•

Den amerikanska centralbanken Fed meddelade den 27 juli att de lämnar amerikanska
styrräntan orörd i spannet (0,25-0,5%) samtidigt som antalet prognostiserade
räntehöjningar var oförändrat.

•

Svenska referensräntan 3-månaders Stibor noterades på -0,61% den 28 juli, vilket var den
lägsta nivån någonsin

•

Den 29 juli utökade Bank of Japan sitt stödköpsprogram från 3 300 till 6 000 miljarder
yen i syfte att nå inflationsmålet på 2 % per år.

•

Bank of England sänkte den 4 augusti som väntat styrräntan från 0,50% till 0,25%,
samtidigt som centralbankens stödköp av obligationer utökades med 60 miljarder pund

•

Det amerikanska aktieindexet S&P 500 nådde sin högsta nivå någonsin den 15:e augusti
då det stängde på 2190,15
AKTIEINDEXUTVECK LING (2015-12-31 TILL 2016-08-31)
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%

2016
T2

Sverige

Europa

Europa
(SEK)

Världen

Världen
(SEK)

Tillväxtm
arknader

4,2%
6,9%

-5,1%
1,6%

-1,3%
5,5%

5,5%
3,9%

6,8%
10,7%

14,5%
7,8%
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RÄNTEFÖRÄNDRING STATSOBLIGATIONE R (2015-12-31 TILL 2016-08-31)
0,10

1,50

-0,10

1,00
0,50

-0,30

0,00

-0,50

-0,50
-0,70

-1,00

-0,90

-1,50

-1,10

-2,00

-1,30

YTD
T2
Aktuell yield

Real 2020

Real 2028

Real 2032

-0,90
-0,36
-1,87

-1,06
-0,54
-1,21

-0,99
-0,58
-0,87

Nominell
2023
-1,08
-0,74
-0,25

Nominell
2032
-1,19
-0,87
0,61

Nominell
2039
-1,21
-0,92
0,91
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2 LIKVIDITETSPORTFÖLJ PER 2016-08-31
2.1 Avkastning relativt index och mål
Hittills under 2016 har portföljen gett en avkastning på ca 0,46 %. Det innebär en avkastning
som var 0,18 procentenheter bättre än det årliga förvaltningsmålet om utvecklingen på indexet
OMRX T-Bill +1%. I kronor räknat innebär det att den kortsiktiga portföljen avkastat cirka 102
tkr över målet hittills i år.
TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX
Tillgångsslag

Index

Totalportföljen

OMRX T-Bill + 1%

Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2015-12-31 sedan 2015-12-31
0,5%
0,3%
0,2%

Källa för index: Bloomberg

2.1.1 Kommentar kring portföljens avkastning sedan årsskiftet
Under årets andra tertial förföll SEK Kreditobligation iTraxx - lån 158 och Nordea RO 4
Brummer & Partners till ett totalt värde om ca 10 mkr. Dessa båda placeringar hade en god
avkastning från årsskiftet fram till förfall, vilket bidrog till att portföljen överträffade
förvaltningsmålet. Placeringarnas genomsnittliga duration per 2016-08-31 var 0,5 år.
2.1.2 Transaktioner sedan årsskiftet
Sedan årsskiftet har portföljen erhållit ca 923 tkr i kuponger. Totalt har ca 25 mkr tagits ut ur
portföljen varav ca 14 mkr har flyttats in i Pensionsportföljen. Mer info om transaktionerna
finns under avsnittet för pensionsportföljen.

2.2 Förteckning över innehaven samt marknadsvärde
Nedan visas en förteckning över den korta portföljens innehav inklusive marknadsvärde,
kreditrating, andel av portföljen och duration. Marknadsvärdet var per den sista juni 51,1 MSEK

376
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TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Handelsbanken Kreditcertifikat iTraxx 170710
Nordea kupongobl europeiska utdelningar
Sveriges Säkerställda Obligationer AB 4,0 % 2017-06-21
Västerås stad FRN 2017-08-28
Ålandsbanken FRN 3M stibor + 100bps 2017-06-12
Totalt nominella räntor
Totalt räntor
ALTERNATIVA TILLGÅNGAR
Carlsson & Norén Macro Fund
Totalt alternativa tillgångar
LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

Nominellt belopp
Antal andelar
2016-08-31

Marknadsvärde
2016-08-31

Löptid

Rating
(Moody's | S&P)

2017-07-10
2016-12-30
2017-06-21
2017-08-28
2017-06-12

Aa2 | AAAa3 | AAAaa | NR
WR | AAA
WR | AAA

Vikt

Duration

10%
4%
41%
20%
16%
90%
90%

0,9
0,3
0,8
0,2
0,0
0,5
0,5

3,5
3,5

5 000 000
2 000 000
20 000 000
10 000 000
8 000 000

4 925 000
2 019 600
20 874 578
10 037 200
8 045 974
45 902 352
45 902 352

43 816

5 244 122
5 244 122

10%
10%

0
0

0%
0%

TOTALT
51 146 474
100%
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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2.3 Tillgångsfördelning
Den korta portföljen utgörs till 90 % av räntebärande tillgångar och till 10 % av alternativa
tillgångar. Andelen likvida medel uppgår till 0 %.

Nominella räntor- 90%
Alternativa tillg.- 10%
Likvida medel- 0%

2.4 Avstämning mot reglementet
2.4.1 Avstämning mot placeringslimiter
Samtliga innehav ligger inte inom de övergripande limiterna för tillgångsslagen.
2.4.1.1 Kommentar till avvikelse
Då portföljen är investerad i alternativa investeringar uppfylls för närvarande inte de krav som
är stipulerade i Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av
likviditet och pensionsmedel. Utöver det har den korta portföljen under de första två tertialen
2016 hållit sig inom de antagna placeringslimiterna.
Anledningen till att portföljen innehåller alternativa investeringar är att tillgångsslaget i tidigare
reglemente ej var förbjudet. För närvarande pågår en flytt av innehav från den korta portföljen
till pensionsportföljen, inklusive de alternativa tillgångarna. Andelen alternativa tillgångar har
minskat under andra tertialet på grund av förfall i portföljen
2.4.2 Avstämning mot kreditlimiter
Ett innehav ligger utanför kreditlimiterna. Nedan anges procentuell fördelning på emittenter i
förhållande till limiterna. Under avsnitt 3,6 återfinns limiterna samt den fullständiga
avstämningen för samtliga limiter.
KREDITEXPONERING PER MOTPART

SCBC
Västerås stad
Ålandsbanken
Nordea Bank
Handelsbanken

378

Motpart

Ratingkategori

45%
22%
18%
11%
4%

A
A
B
D
C
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2.4.2.1 Kommentar till avvikelse
Sveriges Säkerställda Obligationer AB 4,0 % 2017-06-21 (emittent SCBC) utanför
kreditlimiterna. I takt med att portföljen krymper kommer innehaven inte att kunna ligga inom
samtliga policylimiter och regionen kan hantera avvikelsen antingen genom att flytta
instrumentet till pensionsportföljen, avyttra det eller fatta ett beslut om att man accepterar att
det ligger kvar i denna portfölj och att det då kommer att ligga utanför limiterna.
2.4.3 Etisk och miljömässig klausul
Placeringarna har följt den etiska och miljömässiga klausulen (4.10) i Reglemente avseende
finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel.

3 PENSIONSPORTFÖLJEN PER 2016-08-31
3.1 Avkastning relativt index och mål
Avkastningen på hela portföljen under perioden var ca 1,2 %, vilket var ca 1,7 % -enheter sämre
än ett sammansatt jämförelseindex. Omräknat på årsbasis har förvaltningen haft en real
avkastning om 1,9 %, vilket är lägre än det långsiktiga avkastningsmålet om 2 % per år under
en 5-årsperiod mätt i reala termer.
TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX
Tillgångsslag

Index

Nominella räntebärande värdepapper
Reala räntebärande värdepapper
Utländska aktier
Blandfonder
Totalportföljen

OMRX Bond
OMRX Real
MSCI AC World TR (SEK)
50% OMRX Bond / 50% SIX PRX
Sammansatt jämförelseindex

Tillgångsavkastning Indexavkastning Differens
sedan 2015-12-31 sedan 2015-12-31
0,2%
3,6%
-3,5%
0,0%
7,7%
-7,7%
2,3%
7,3%
-4,9%
7,0%
3,9%
3,1%
1,2%
2,9%
-1,7%

Källa för index: Bloomberg

3.1.1 Kommentar kring portföljens avkastning sedan årsskiftet
I ränteportföljen beror avvikelsen mot index på en markant kortare duration än index, vilket
varit negativt då räntorna hittills under året fallit kraftigt. Även den utländska delen av
aktieportföljen har underpresterat gentemot index, vilket till stor del beror på regionens portfölj
inte är så exponerad mot tillväxtmarknaderna och har exponering mot Europa till lika stor del
som mot USA. Hittills i år är det USA och tillväxtmarknaderna som haft den bästa
aktieindexutvecklingen och Europa varit svag.
Placeringarnas genomsnittliga duration per 2016-08-31 var 1,8 år.
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3.1.2 Placeringar/försäljningar av värdepapper
Under årets första tertial hade Kommuninvest EMB obligation lån 402 förfall. Portföljen har
erhållit kuponger från de räntebärande innehaven på ca 1,25 mkr samt återinvesterade
fondrabatter hänförliga till SEB Hållbarhetsfond Global till ett värde om ca 86 tkr. Utöver
gjordes en omstrukturering av portföljerna i maj genom att nedan instrument flyttades från den
korta portföljen till pensionsportföljen:



DNB Nor FRN 2018-05-07, ca 6 mkr
Landshypotek FRN 2018-04-27, ca 8 mkr

3.2 Förteckning över innehaven samt marknadsvärde
Nedan visas en förteckning över pensionsportföljens innehav inklusive marknadsvärde,
kreditrating, andel av portföljen och duration.
TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Barclays Fondobligation 2019-03-10
DNB Nor FRN 2018-05-07
Handelsbanken Korträntefond Sverige- Ack
Landshypotek FRN 2018-04-27
Länsförsäkringar FRN 2018-05-15
Nordea Bank Finland FRN CDS Atlas Copco 2018-07-20
Nordea Bank Finland FRN CDS SKF 2018-07-20
Nordea fondobl 17 Bluebay EM Bonds
Nordea Hypotek AB FRN 2019-02-26
Swedbank Hypotek AB 3,75 % 2017-12-20
Vasakronan FRN 2019-03-19
Totalt nominella räntor
REALRÄNTOR
Svenska staten 3107 0,5% 2017-06-01
Totalt realräntor
Totalt räntor
BLANDFONDER
Carnegie Strategifond G
Totalt Blandfonder
UTLÄNDSKA AKTIER
Handelsbanken Global Dynamisk 90 Inst
SEB Hållbarhetsfond Global
Totalt direktägda aktier och fonder
GLOBALA STRUKTURERADE PRODUKTER
Handelsbanken AIO världen 2018-10-28
Totalt globala strukturerade produkter
Totalt utländska aktier inkl. strukturerade produkter
Totalt aktier
LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

Nominellt belopp
Antal andelar
2016-08-31

Marknadsvärde
2016-08-31

Löptid

Rating
(Moody's | S&P)

Vikt

Duration

46%
1%
2%
2%
2%
1%
1%
0%
5%
10%
2%
73%

2,5
0,2
0,5
0,1
0,2
0,2
0,2
1,2
0,2
1,3
0,0
1,8

4%
4%
77%

0,8
0,8
1,8

200 000 000
6 000 000
94 800
8 000 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
2 000 000
20 000 000
40 000 000
10 000 000

200 000 000
6 025 018
9 911 305
8 039 253
10 060 090
4 926 500
4 935 000
2 150 400
20 124 800
43 210 400
9 994 088
319 376 854

2019-03-10
2018-05-07

Ba3 | BBB
Aa2 | A+

2018-04-27
2018-05-15
2018-07-20
2018-07-20
2017-11-07
2019-02-26
2017-12-20
2019-03-19

WR | AAA
A1 | A
Aa3 | AA
Aa3 | AA
Aa3 | AA
Aaa | NR
Aaa | AAA
WR | NR

15 000 000

15 917 700
15 917 700
335 294 554

2017-06-01

Aaa | NR

403 365

50 503 597
50 503 597

12%
12%

82 287
1 690 394

11 423 942
23 797 028
35 220 970

3%
5%
8%

14 000 000

14 630 000
14 630 000
49 850 970
49 850 970

0
0

2018-10-28

Aa2 | AA

3%
3%
11%
11%

0%
0%

TOTALT
435 649 122
100%
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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3.3 Tillgångsfördelning
Pensionsportföljen utgörs till 83 % av räntebärande tillgångar och till 17 % av aktier. Andelen
likvida medel uppgår till 0 %.

Realräntor- 4%
Nominella räntor- 79%
Svenska aktier- 5%
Utländska aktier- 13%

3.4 Avstämning mot reglementet
3.4.1 Avstämning mot placeringslimiter
Samtliga innehav ligger inom de övergripande limiterna för tillgångsslagen.
3.4.2 Avstämning mot kreditlimiter
Samtliga innehav förutom Barclays fondobligation, emitterad av Eksportfinans, ligger inom
kreditlimiterna. Sedan den förra rapporten har inga förändringar skett av kreditbetygen för
värdepapperen i pensionsportföljen. Nedan anges procentuell fördelning på emittenter i
förhållande till limiterna. Under avsnitt 3,6 återfinns limiterna samt den fullständiga
avstämningen för samtliga limiter.
KREDITEXPONERING PER MOTPART
Motpart
Eksportfinans ASA
Swedbank Hypotek (IR)
Nordea Hypotek
Svenska staten
Handelsbanken
Länsförsäkringar
Vasakronan
Nordea Finland
Landshypotek
DnB NOR
Nordea Bank

382

Motpart

Ratingkategori

46%
10%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
0%

E
B
B
A
C
D
F
D
B
C
D
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3.4.2.1 Kommentar till avvikelse
Som rapporterats i tidigare likviditetsrapporter, har Region Jämtland Härjedalen en obligation
utgiven av det norska bolaget Eksportfinans. Obligationen utgör 46 % av portföljen. I november
2011 fick bolaget sin rating sänkt till en nivå som medför att denna placering ligger utanför
kreditlimiterna. Sedan Regionstyrelsen tog del av händelsen i december 2011 har utvecklingen
för bolaget varit gynnsam och ratingen har förbättras från BB+ till BBB.
3.4.3 Etisk klausul och miljömässig klausul
Placeringarna har följt den etiska och miljömässiga klausulen (4.10) i Reglemente avseende
finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel.

3.5 Uppföljning av dynamiska riskprincipen
I syfte att minska förlusterna vid kraftiga börsfall styrs andelen riskfyllda tillgångar, i huvudsak
aktier, i den långsiktiga kapitalförvaltningen dynamiskt. Målsättningen är att portföljen som
mest kan falla 10 % från den högsta nivån som uppnåtts de senaste 24 månaderna.
Under det första halvåret 2016 har risksituationen stärkts. Analysen av portföljen ger en
maximal andel aktier om 32 %, vilket är högre än aktuell andel om 17 %. Det är även högre än
vid årsskiftet 2015/2016 då maximal andel uppgick till 22 %.
Portföljen kan idag falla 11,0% innan den når den uppsatta skyddsnivån, vilket kan jämföras
med en marginal om 9,0 % vid årsskiftet 2015/2016. Givet aktuell allokering är sannolikheten
att inom 12 månader falla under skyddsnivån mycket låg.

3.6 Aktuell fördelning enligt kreditlimiterna

KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

Ratingkategori
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
B. Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
C. Värdepapper med rating om lägst AA /Aa2
D. Värdepapper med rating om lägst A /A2
E. Värdepapper med rating om lägst BBB/Baa
F. Värdepapper med rating lägre än BBB/Baa

0-1 år

Durationskategori
1-3 år
3-7 år

Max andel per
emittent
> 7 år
Motpart

100%
100%
100%
80%
20%
10%

100%
100%
90%
60%
10%
5%

100%
80%
50%
20%
0%
0%

383

100%
90%
70%
40%
5%
0%

30%
30%
20%
20%
5%
5%
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Nedan visas aktuell fördelning i pensionsportföljen
KREDITEXPONERING PENSIONSPORTFÖLJ, AUG 2016
Durationskategori
1-3 år
3-7 år

0-1 år
Ratingkategori
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
B. Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
C. Värdepapper med rating om lägst AA /Aa2
D. Värdepapper med rating om lägst A /A2
E. Värdepapper med rating om lägst BBB/Baa
F. Värdepapper med rating lägre än BBB/Baa

78%
74%
58%
53%
48%
2%

74%
74%
58%
53%
48%
2%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

> 7 år
0%
0%
0%
0%
0%
0%

KREDITEXPONERING PER KATEGORI, PENSIONSPORTFÖLJAUG 2016
Durationskategori
L. 1-3 år M. 3-7 år

K. 0-1 år
Ratingkategori
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
B. Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
C. Värdepapper med rating om lägst AA / Aa2
D. Värdepapper med rating om lägst A /A2
E. Värdepapper med rating om lägst BBB/Baa
F. Värdepapper med rating lägre än BBB/Baa

4%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
16%
5%
5%
46%
2%

KREDITEXPONERING PER MOTPART PENSIONSPORTFÖLJAUG 2016
RatingMotpart
Motpart
kategori
Eksportfinans ASA
Swedbank Hypotek (IR)
Nordea Hypotek
Svenska staten
Handelsbanken
Länsförsäkringar
Vasakronan
Nordea Finland
Landshypotek
DnB NOR
Nordea Bank

46%
10%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
0%

384

E
B
B
A
C
D
F
D
B
C
D

0%
0%
0%
0%
0%
0%

N. > 7 år
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Nedan visas aktuell fördelning i likviditetsportföljen
KREDITEXPONERING LIKVIDITETSPORTFÖLJ, AUG 2016
Durationskategori
1-3 år
3-7 år

0-1 år
Ratingkategori
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
B. Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
C. Värdepapper med rating om lägst AA /Aa2
D. Värdepapper med rating om lägst A /A2
E. Värdepapper med rating om lägst BBB/Baa
F. Värdepapper med rating lägre än BBB/Baa

90%
29%
14%
4%
0%
0%

20%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

> 7 år
0%
0%
0%
0%
0%
0%

KREDITEXPONERING PER KATEGORI, LIKVIDITETSPORTFÖLJ, AUG 2016
Durationskategori
L. 1-3 år M. 3-7 år

K. 0-1 år
Ratingkategori
A. Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
B. Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
C. Värdepapper med rating om lägst AA / Aa2
D. Värdepapper med rating om lägst A /A2
E. Värdepapper med rating om lägst BBB/Baa
F. Värdepapper med rating lägre än BBB/Baa

41%
16%
10%
4%
0%
0%

20%
0%
0%
0%
0%
0%

KREDITEXPONERING PER MOTPART, LIKVIDITETSPORTFÖLJ, AUG 2016
RatingMotpart
Motpart
kategori
SCBC
Västerås stad
Ålandsbanken
Handelsbanken
Nordea Bank

41%
20%
16%
10%
4%

385

A
A
B
C
D

0%
0%
0%
0%
0%
0%

N. > 7 år
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Svar på remiss om Regional indelning – tre nya län, SOU 2016:48
(Fi2016/02568/K)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på
Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län.
Region Jämtland Härjedalen har under indelningskommitténs tidigare arbete fått möjlighet att
bidra med lokalt kunskapsunderlag och i dialog med kommittén värderat underlaget. För att få
underlag för remissvaret har regionen genomfört följande beredning:
17 augusti möte med näringsliv och andra organisationer
24 augusti information i Regionstyrelsen
23 augusti-12 september samverkan med övriga tre norrlandsting.
13 september diskussion med fackliga organisationer i Regionkommittén
19 september Regionens samverkansråd, d.v.s. samverkan med kommunerna
23 september återträff med näringsliv och andra organisationer inklusive kommuncheferna
27-28 september Regionstyrelsen
4 oktober Regionala utvecklingsnämnden
6 oktober Regionstyrelsens svar skickas in till Finansdepartementet
18-19 oktober Regionfullmäktige – beslut med omedelbar justering. Reviderat svar med
ändringar från inlämnad version markerade skickas in till Finansdepartementet.
Det är Region Jämtland Härjedalens förhoppning att Finansdepartementet, trots att begärt
anstånd inte beviljats, ändå kan respektera och ta del av Regionfullmäktiges svar.
Remissvaret kan sammanfattas så här:
Region Jämtland Härjedalen stödjer grundargumentet att landstingens och länens medborgare
skulle gynnas av färre, större och kraftfullare län/regioner.
Region Jämtland Härjedalen anser att det är nödvändigt att bildandet av Norrlands län kan ske
2019 för att ta tillvara effekter av samordning, utveckling och effektivisering som en grund

387

Tjänsteskrivelse

för nödvändiga satsningar och framtida utveckling inom Hälso- och sjukvårdssektorn och
inom regional utveckling.
Region Jämtland Härjedalen ser den stora geografiska ytan som bildar Norrlands län som
utmanande, men de argument som i övrigt talar för att en större region blir en starkare kraft
som kan ta tillvara regionens intressen nationellt och internationellt överväger dock. Regionen
påtalar behov av att staten satsar medel till utveckling av infrastrukturen i Norrland och
tidsbegränsade resurser för omställningskostnader.
Konsekvenserna om Region Jämtland Härjedalen skulle stå utanför en regionbildning skulle
bli att staten behöver tillskjuta medel för att en jämlik hälso- och sjukvård och en rättvis
regional utveckling skulle kunna upprätthållas i Jämtland och Härjedalen.

Regiondirektörens förslag
1. Svar på remiss Regional indelning – tre nya län SOU 2016:48 lämnas som preliminärt
svar till Finansdepartementet enligt upprättat förslag.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Svar på remiss Regional indelning – tre nya län SOU 2016:48 lämnas till
Finansdepartementet enligt upprättat förslag.
b. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Utdrag till
Finansdepartementet
Regionfullmäktige
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Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

2016-09-19

RS/1330/2016

Sammanställning Inkomna remissvar
Följande instanser har lämnat underlag till regionens svar på Indelningskommitténs
betänkande Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48):
IUC Z-Group AB
Miljöpartiet i Berg
LRF Jämtland
Mittuniversitetet
Hela Sverige ska leva
J-H Idrottsförbund o SISU
Jämtland Härjedalen Turism
Torsta AB
Tankesmedjan Framtid För Jämtland
Mattias Warg
Minnesanteckningar från träff med näringslivet och andra organisationer 2016-08-17
om regionbildning i Norrland (synpunkter som underlag för remissvaret)
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Finansdepartementet
Kommunenheten
Henrik Källsbo
Telefon 4054350

Regional indelning - tre nya län (SO U 2016:48)
Remissinstanser:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22 .
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Postadress
10333 Stockholm
8eslJksadre5S

Jakobsgatan 24

Kammarrätten i Jönköping
Förvaltnin gs rätten i Umeå
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Migrationsverket
Handelskammaren Mittsverige
Mellansvenska Handelskammaren
Västsvenska Handelskammaren
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Inspektionen för vård och omsorg
Läkemedelsverket
Folkhälsomyndigheten
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
T ullverket
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Kammarkollegiet
Statistiska centralbyrån
Arbetsgivarverket
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Södermanlands län

TelefonvAxel
08-405 1000
Telefax
08·2 1 7386

E-post: fi.registrator@regeri nsskansliet.se
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2
29.
30.
3I.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
4I.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
5I.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
6I.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
7I.
72.

Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelsen i J önköpings län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Statskontoret
Statens fastighetsverk
Statens skolinspektion
Universitetskanslerämbetet
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Karlstads universitet
Luleå tekniska högskola
Mittuniversitetet
U meå universitet
Uppsala universitet
Örebro universitet
Högskolan i Borås
Högskolan i Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Mälardalens högskola
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten
Elsäkerhetsverket
Statens energimyndighet
Post- och telestyrelsen
Trafikverket
Statens väg och transportforskningsinstitut
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3
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Transportstyreisen
Trafikanalys
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Livsmedelsverket
Boverket
Lantmäteriet
Statens kulturråd
Riksarkivet
Riksantikvarieämbetet
Valmyndigheten
Sametinget
Diskrimineringsombudsmannen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ESF-rådet)
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Ale kommun
Alingsås kommun
Arboga kommun
Arjeplogs kommun
Arvidsjaurs kommun
Arvika kommun
Askersunds kommun
Avesta kommun
Bengtsfors kommun
Bergs kommun
Bjurholms kommun
Bodens kommun
Bollebygds kommun
Bollnäs kommun
Borlänge kommun
Borås kommun
Bräcke kommun
Dals-Eds kommun
Degerfors kommun
Dorotea kommun
Eda kommun
Ekerö kommun
Enköpings kommun
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4
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Eskilstuna kommun
Essunga kommun
Fagersta kommun
Falkenbergs kommun
Falköpings kommun
Falu kommun
Filipstads kommun
Finspångs kommun
Flens kommun
Forshaga kommun
Färgelanda kommun
Gagnefs kommun
Gislaveds kommun
Gnesta kommun
Gotlands kommun
Grums kommun
Grästorps kommun
Gullspångs kommun
Gällivare kommun
Gävle kommun
Göteborgs kommun
Götene kommun
Habo kommun
Hagfors kommun
Hallsbergs kommun
Hallstahammars kommun
Hammarö kommun
Haparanda kommun
Hebykommun
Hedemora kommun
Herrljunga kommun
Hjo kommun
Hofors kommun
Hudiksvalls kommun
Håbo kommun
Hällefors kommun
Härjedalens kommun
Härnösands kommun
Härryda kommun
Jokkmokks kommun
Jönköpings kommun
Kalix kommun
Karlsborgs kommun
Karlskoga kommun
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5
159.
160.
16l.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
17l.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
18l.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
19l.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
20l.
202.

Karlstads kommun
Katrineholms kommun
Kils kommun
Kiruna kommun
Knivsta kommun
Kramfors kommun
Kristinehamns kommun
Krokoms kommun
Kumla kommun
Kungsbacka kommun
Kungsörs kommun
Kungälvs kommun
Köpings kommun
Laxåkommun
Lekebergs kommun
Leksands kommun
Lerums kommun
Lidköpings kommun
Lilla Edets kommun
Lindesbergs kommun
Ljusdals kommun
Ljusnarsbergs kommun
Ludvika kommun
Luleå kommun
Lycksele kommun
Lysekils kommun
Malung-Sälens kommun
Malåkommun
Mariestads kommun
Marks kommun
Melleruds kommun
Mora kommun
Motala kommun
Mullsjö kommun
Munkedals kommun
Munkfors kommun
Mölndals kommun
Norakommun
Norbergs kommun
Nordanstigs kommun
N ordmalings kommun
Norrköpings kommun
Norrtälje kommun
Norsjö kommun
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6
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

Nykvarns kommun
Nyköpings kommun
Nynäshamns kommun
Ockelbo kommun
Orsakommun
Orusts kommun
Ovanåkers kommun
Oxelösunds kommun
Pajala kommun
Partille kommun
Piteå kommun
Ragunda kommun
Robertsfors kommun
Rättviks kommun
Sala kommun
Sandvikens kommun
Sigtuna kommun
Skara kommun
Skellefteå kommun
Skinnskattebergs kommun
Skövde kommun
Smedjebackens kommun
Sollefteå kommun
Sorsele kommun
Sotenäs kommun
Stenungsunds kommun
Storfors kommun
Storumans kommun
Strängnäs kommun
Strömstads kommun
Strömsunds kommun
SundsvalIs kommun
Sunne kommun
Surahammars kommun
Svenljunga kommun
Säffle kommun
Säters kommun
Söderhamns kommun
Södertälje kommun
Tanums kommun
Tibro kommun
Tidaholms kommun
Tierps kommun
Timrå kommun
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7
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

Tjörns kommun
Torsby kommun
Tranemo kommun
Trollhättans kommun
Trosa kommun
Töreboda kommun
Uddevalla kommun
Ulricehamns kommun
Umeå kommun
Upplands bro kommun
Uppsala kommun
Vansbro kommun
Vara kommun
Varbergs kommun
Vilhelmina kommun
Vindelns kommun
Vingåkers kommun
Vårgårda kommun
Vänersborgs kommun
Vännäs kommun
Västerås kommun
Åmåls kommun
Ångekommun
Åre kommun
Årjängs kommun
Åsele kommun
Älvdalens kommun
Älvkarleby kommun
Älvsbyns kommun
Öckerö kommun
Örebro kommun
Örnsköldsviks kommun
Östersunds kommun
Östhammars kommun
Överkalix kommun
Övenorneå kommun

283.
284.
285.
286.
287.

Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Västerbottens län

288.

Stockholms läns landsting
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289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

Uppsala läns landsting
Södermanlands läns landsting
Östergötlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Kalmar läns landsting
Blekinge läns landsting
Skåne läns landsting
Hallands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Värmlands läns landsting
Örebro läns landsting
Västmanlands läns landsting
Dalarnas läns landsting
Gävleborgs läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Västerbottens läns landsting
N orrbottens läns landsting

308.
309.
310.

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten

311.
312.
313.
314 .
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.

Akademikerförbundet SSR
Branschföreningen tågoperatörerna
Finska Pensionärernas Riksförbund
Företagarna
Handikappförbunden
Hela Sverige ska leva
Institutet för språk och folkminne
Jusek
Jägarförbundet
Kommunal
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Lika Unika
Offentliganställdas förhandlingsråd (OFRIS, P, O)
Pensionärernas riksorganisation (PRO)
RFSL
Seko, Service- och kommunikationsfacket
SISP (Swedish Incubators and Science Parks)
Småkom
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331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.

Svensk kollektivtrafik
Svensk scenkonst
Svenska samernas riksförbund
Svenska Tornedalingars Riksförbund
Svenskt Näringsliv
Sverigefinländarnas Delegation
Sverigefinska Riksförbundet
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
Sveriges antidiskrimineringsbyråer
Sveriges Apoteksförening
Sveriges Bussföretag
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Sveriges läkarförbund
Sveriges Pensionärs förbund
Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
Vision
Vårdförbundet

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
6 oktober 2016. Svaren bör helst endast skickas i elektronisk form, i både
word- och pdf-format, till följande e-postadress:
fi.registrator@regeringskansliet.se. I remissvaren ska
Finansdepartementets diarienummer Fi2016/02568/K anges.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andr:remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner eller beställas från Regeringskansliets webbplats

~:~'~: I --~~
0'-·

Magnl\s Bengtson
Departementsråd

Kopia till
Wolters Kluwers kundservice, 10647 Stockholm
398

1(6)

Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

2016-08-11

RS/1330/2016

Sammanfattning av remiss Region indelning - tre nya län
Länk till Remiss Regional indelning – tre nya län
Dagens länsindelning är i de flesta fall flera hundra år gammal. Redan år 1957
pekade Riksdagens revisorer på att länen inte längre framstod som naturligt
avgränsade administrativa enheter och allt sedan dess har utredning efter utredning
pekat på att den nuvarande länsindelningen har spelat ut sin roll och att en
reformering av den regionala samhällsorganisationen är angelägen.
Under de senaste decennierna har dock tre större ändringar i länsindelningen
genomförts. År 1968 lades Stockholm stad och Stockholms län samman till ett nytt
län, Stockholms län. 1997 slogs Kristianstads och Malmöhus län samman till Skåne
län och året efter, 1998, lades Göteborgs och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län
samman till Västra Götalands län. De i dag största länen har således redan genomfört
en indelningsreform. Över hälften av Sveriges befolkning bor i dessa tre län, medan
mindre än hälften, bor i 18 län.
Länsgränser är administrativa gränser, tänkta att avgränsa den statliga förvaltningens
och landstingens verksamhet. I dag är det dock enbart länsstyrelserna av de statliga
myndigheterna som har länet som indelningsgrund. De flesta andra statliga
myndigheter med en regional organisation har en regional indelning med mellan fem
och åtta regioner. En del färre, andra något fler. Vid en jämförelse mellan statliga
myndigheters indelning kan konstateras att dessa indelningar skiljer sig åt och att det
i princip inte är någon som är den andra lik. Myndigheterna har organiserat sig
utifrån det egna perspektivet och den egna verksamhetens förutsättningar utan att
tillräcklig hänsyn tagits till effekterna för den samlade statliga förvaltningen på
regional nivå.
Staten är således både asymmetrisk och fragmenterad i sin regionala indelning. Även
landstingens två största verksamhetsområden, hälso- och sjukvård samt regionalt
tillväxtarbete, är i viss mån regionaliserat. Landstingen samverkar i sex
sjukvårdsregioner och i varje sjukvårdsregion finns en samverkansnämnd vars
uppgift bland annat är att inom regionen, i vilket flera landsting ingår, samordna
högspecialiserad vård. En viktig del av det regionala tillväxtarbetet sker i de åtta så
kallade NUTS-II-områdena och i varje sådant område fördelas medel från bland
annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.
Fördel storstadsregionerna
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Den kraftiga obalansen i den regionala samhällsorganisationen har gett Stockholm,
Skåne och Västra Götaland fördelar genom att man har stora administrativa resurser
och en kunskapsmässig plattform vid såväl regionala som nationella
prioriteringsdiskussioner.
Dessa län kan därför i kraft av sin planeringskapacitet ta fram genomarbetade
underlag som är väl anpassade till de beslutsprocesser som till exempel Trafikverket
eller andra myndigheter har. Genom en god lokal och regional kännedom och ett
faktamässigt övertag vid diskussioner om till exempel byggandet av vägar och
järnvägar kan den starka regionen övertygande och proaktivt göra analyser som
illustrerar varför de egna förslagen är de mest lämpliga och lönsamma. Det finns
också en storleksmässig obalans när det gäller fördelningen av nationella
forskningsresurser samt projektmedel från EU. Undersökningar visar att
forskningsmedlen från Vinnova, EU:s ramprogram, Tillväxtverket och
Energimyndigheten som fördelas i konkurrens mellan europeiska regioner och länen
i Sverige till 82 procent har gått till Stockholms, Skånes och Västra Götalands län
och forskningsmiljöer i Östergötland och Uppsala. Endast 18 procent fördelades i
övriga Sverige. Det är tydligt att det är de redan starka länen som drar det längsta
strået.
Det förslag vi nu presenterar utgår från att vi anser att det för framtiden finns
möjlighet att skapa sex starka län som alla, i ökad global konkurrens och inom den
europeiska integrationen, kan bidra till nationell tillväxt och lokal välfärd. Dessa
landsting blir också starka nog att fungera i en ändamålsenlig regional
samhällsorganisation tillsammans med länsstyrelser och centrala statliga
myndigheter. Sveriges regionala indelning är viktig för möjligheterna att skapa
tillväxt och därmed förutsättningar för likvärdig välfärd i hela landet.
En ändamålsenlig samhällsorganisation
För stora delar av såväl statens som landstingens regionala verksamheter är dagens
län inte längre utgångspunkten – så som det en gång var tänkt. Vår bedömning är att
ett första steg i att samordna staten regionalt är att relevanta statliga myndigheter
med en regional indelning koordineras med den nya läns- och landstingsindelningen.
Med detta läggs grunden för en samhällsorganisation som utgår från behovet av
samverkan för utveckling och hållbar tillväxt. Vi anser att de statliga myndigheter
som främst är relevanta för en samordnad regional indelning är de som
 har särskilt betydelse för samverkan kring det regionala utvecklingsansvaret och
för den regionala utvecklingen i länen,
 har tydliga kopplingar till landstingens och kommunernas verksamheter, eller
 har tydliga kopplingar till länsstyrelsernas verksamheter.
Vi avser att i slutbetänkandet återkomma till frågan om vilka statliga myndigheter
som bör ha en samordnad regional indelning. Dock kan konstateras att en samordnad
regional indelning är av särskild vikt gällande de myndigheter där det regionala
självstyret gör prioriteringar och fattar beslut om användningen av statliga medel i
myndigheternas budgetar. Detta rör bland annat Trafikverket, Tillväxtverket och
ESF-rådet.
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Det räcker dock inte att skapa enhetlighet i statliga myndigheters regionala indelning.
Även den statliga verksamheten måste samordnas regionalt. Staten är organiserad
vertikalt, i stuprör, med olika specialiserade sektorsmyndigheter. Specialiseringen
och avgränsning av sakområden är nödvändig för att myndigheterna ska kunna hålla
hög kompetens och ha en effektivitet i verksamheten. Men specialiseringen har också
avigsidor då allt fler samhällsfrågor rör flera sakområden. Specialiseringen kan också
skapa svårigheter i samverkan med kommunerna och det regionala självstyret vars
uppdrag är horisontellt och omfattar flera samhällsområden. Behovet av samverkan
mellan olika statliga myndigheter för att kunna göra en helhetsanalys och behovet av
att göra avvägningar mellan olika sektorsintressen blir allt större.
Länsstyrelserna är de enda statliga myndigheter som i likhet med den kommunala
sektorn har ett horisontellt uppdrag med en rad olika verksamhetsområden.
Länsstyrelserna har också i uppdrag att samordna staten regionalt och att göra
tvärsektoriella avvägningar mellan statliga sektorsintressen och vår bedömning är att
länsstyrelsernas uppdrag att samordna staten regionalt bör förtydligas och förstärkas.
Länsstyrelsernas roll i det regionala tillväxtarbetet bör förtydligas och vi avser att
återkomma till dessa frågor i vårt slutbetänkande.
Mer resursstarka län och landsting
För att trygga en tillväxt i hela landet, och därmed också skapa förutsättningar för en
levande landsbygd, krävs en samhällsorganisation som i ökad omfattning möjliggör
en positiv utveckling även utanför storstadsområdena. Flera utredningar har pekat på
att
Sverige måste forma en samhällsorganisation som kan förbättra förutsättningarna för
att behålla och utveckla globalt konkurrenskraftiga arbetsmarknader, inte bara i de
tre storstadsområdena utan på flera platser i landet. Detta är en av de stora
tillväxtutmaningarna.
Det kräver en indelning av Sverige som gör det möjligt att skapa flera resursstarka
län och landsting som får ökad planeringskapacitet, bättre villkor för inomregional
planering och organisatoriska förutsättningar för att överbrygga nationella
planeringsstuprör.
Vi har därför i vårt indelningsarbete haft fyra utgångspunkter för en ny indelning i
län och landsting. Dessa utgångspunkter är:
Jämnstarka län och landsting
Vi har strävat efter att åstadkomma mer jämnstarka län och landsting vilket innebär
att befolkningens storlek är viktig eftersom det handlar om skatteunderlag och
ekonomisk bärighet för att kunna möta befolkningens behov och förväntningar samt
framtidens utmaningar.
Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling
De nya länen och landstingen ska ha tillräcklig kapacitet för att kunna bygga
strukturer för regional utveckling. Det handlar om att kunna upprätta, vidmakthålla
och utveckla forskningsmiljöer och kompetenscentra, att kunna fördela resurser och
genomföra nödvändiga investeringar.
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Förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet inklusive
regionsjukvården
De nya länen och landstingen ska ha tillräcklig förmåga att själva kunna ansvara för
hälso- och sjukvårdssystemet. Även med väsentligt färre län kommer samverkan
mellan sjukvårdshuvudmännen och staten att vara nödvändigt.
Utgå från befintliga samverkansmönster
Vi bygger vidare på de samverkansmönster som har vuxit fram inom olika
samhällsområden. Även om dessa samarbeten inte bygger på en gemensam identitet
så har de ofta en stor betydelse för möjligheterna att samlas kring en gemensam
agenda och mobilisera utvecklingskraft. Dessa samarbetsmönster är ofta förankrade i
befolkningen och kan därmed skapa legitimitet för en ny länsindelning.
Demokrati och legitimitet
Ett grundläggande krav på ett demokratiskt styrelseskick är att det ska vara
överskådligt så att medborgarna har möjlighet att förstå var beslut fattas, möjlighet
att påverka processen samt möjlighet att utkräva ansvar av de valda representanterna.
Ett svårbegripligt och svårgenomträngligt system kan därför försvaga legitimiteten
för den regionala demokratin. Att samla verksamheterna och uppgifterna som i dag
beslutas av indirekta politiska organ i ett direktvalt landsting innebär möjligheter för
en förstärkning av demokratin. Det ger också möjlighet att utveckla samverkan med
olika intresseorganisationer och civilsamhället.
En indelning i sex län
För att ta vara på hela landets resurser och skapa förutsättningar för utveckling och
tillväxt i hela landet är vår bedömning att sex regioner skapar en sådan
utvecklingskraft att tillväxt kan ske i hela landet. En indelning i sex län och landsting
ger möjligheter för alla delar i de nya länen både att utvecklas och att få del av den
gemensamma utvecklingen samt bidra till den nationella tillväxten och den lokala
välfärden.
Detta handlar, som nämnts, inte främst om sammanslagningar av län och landsting.
Lika viktigt som att skapa resursstarka län och landsting är det att skapa en regional
samhällsorganisation där statliga myndigheter kan ha en gemensam indelning med de
nya länen och landstingen vilket i sin tur ger ökad styrka i arbetet med såväl regionalt
tillväxtarbete som hälso- och sjukvård.
Utifrån ett strikt arbetsmarknadsperspektiv hade ett alternativ varit att satsa på
nuvarande tre starka regioner och föreslå en ny regional samhällsorganisation utifrån
dessa. Vi har inte valt att föreslå en sådan indelning, som skulle leda till en ännu
större regional obalans. Vi föreslår i stället en indelning med en stark region mellan
Stockholm och Västra Götaland, ett Svealand bestående av Gävleborg, Dalarna,
Uppsala, Örebro, Västmanland och Södermanland. På motsvarande sätt föreslår vi en
stark region mellan Stockholm och Skåne bestående av Östergötland och länen i
Småland. I den norra delen av landet föreslås en sammanslagning av de fyra
nordligaste länen. Därmed uppnås en tillräcklig styrka för ett effektivt regionalt
utvecklingsarbete i norr. En indelning av Sverige i mer jämnstarka län och landsting
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med verklig förmåga att fullgöra sina uppdrag. På detta sätt skapas förutsättningar att
bygga strukturer för regional utveckling och mer jämlika förutsättningar att ta ansvar
för hälso- och sjukvård.
Förslag på tre indelningsändringar
Detta förslag på indelning av Sverige i sex län och landsting bygger på våra direktiv,
våra utgångspunkter samt den dialog vi har haft med politiska företrädare för länen.
Enligt våra direktiv ska vi lämna vårt slutbetänkande senast den 31 augusti 2017 för
ett ikraftträdande 2023. Om vi finner att det är möjligt att genomföra en eller flera
indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 ska vi lämna ett
delbetänkande senast den 30 juni 2016.
I detta delbetänkande lämnas sådana förslag som, för landstingens del, kan träda i
kraft den 1 januari 2019. Vi har fört dialog med politiska företrädare i de berörda
länen. I länen finns olika uppfattningar om såväl reformen som helhet som om
tidpunkten för ikraftträdandet. I vissa län finns en bred parlamentarisk majoritet för
en indelningsändring och en stark önskan om ett ikraftträdande 2019. I vissa län
finns tveksamheter kring om ett ikraftträdande bör ske 2019 eller 2023. En aspekt
som berörts är de utmaningar det innebär att bedriva en effektiv verksamhet i en
organisation som under lång tid vet att man kommer vara föremål för förändringar.
Många har också lyft fram den problematik som det kan innebära att verksamheten
under lång tid leds av indelningsdelegerade. Vi bedömer som helhet att det finns en
acceptans i de berörda länen för en indelningsändring med ikraftträdande 2019. I
samtliga föreslagna nya län har diskussioner och också försök till olika
regionbildningar föregått det förslag som vi nu lägger. Vi föreslår nedanstående tre
indelningsändringar och kommer att återkomma till återstående nya län i vårt
slutbetänkande.
Norrlands län
Vi föreslår en sammanläggning av de fyra nordligaste länen, Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län och landstingen i dessa län. Därmed
uppnås en tillräcklig styrka för att ansvara för sjukvården i landstinget och resurser
för ett effektivt regionalt utvecklingsarbete. Länen är relativt glest befolkade och för
att få tillräcklig kraft i det nya länet blir det med nödvändighet ett stort geografiskt
område. Här har således avvägningar gjorts mellan å ena sidan resursstyrka och å
andra sidan geografisk storlek.
Svealands län
Vi föreslår ett bildande av Svealands län bestående av dagens Dalarnas, Gävleborgs,
Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. De kan då utgöra en stark
samarbetspart till bland annat Stockholms län. Samverkan kring bland annat
kollektivtrafik och transportinfrastruktur underlättas av att hanteras av två parter i
stället för i dagens indelning. Detta område har inom hälso- och sjukvårdsområdet
länge samverkat inom ramen för den något större Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
Västra Götalands län
Vi föreslår att dagens Västra Götalands län och Värmlands län läggs samman i ett
nytt Västra Götalands län. Detta knyter samman näringslivet runt Vänern och bygger
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vidare på befintliga samarbeten samt ger förutsättningar för ett gemensamt samarbete
med Norge.
Länsstyrelser i de föreslagna länen
En ändrad länsindelning innebär även en ändrad organisation för länsstyrelserna.
Färre länsstyrelser innebär även större länsstyrelse med ansvar för en större yta och
bättre förutsättningar för att bedriva en effektiv och likvärdig verksamhet.
Länsstyrelsernas
uppgifter, dels i det regionala tillväxtarbetet och dels att samordna staten på regional
nivå bör utvecklas.
Respektive ny länsstyrelse ska ansvara för länsstyrelsernas uppgifter i det nya länet.
Det innebär att vissa uppgifter som tidigare varit koncentrerade till andra
länsstyrelser förs till de nya länsstyrelserna när dessa bildas.
Ikraftträdande
De föreslagna ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft den 1 januari 2018. Den
förändrade landstingsindelningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
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Rekommendation från SKL till landsting
och regioner om avgift vid behandling på
Skandionkliniken i Uppsala
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Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/762/2016
Rekommendation från SKL till landsting och regioner om avgift vid
behandling på Skandionkliniken i Uppsala
Ärendebeskrivning
Skandionkliniken i Uppsala är en klinik för protonterapi där det är möjligt att behandla cancer
effektivare och skonsammare än traditionell strålning.
När Skandionkliniken tog emot de första patienterna hösten 2015 uppmärksammades att både
patienter och anhöriga betalade olika avgifter för bl.a. patienthotell, kost, anhörigmedverkan
och hemresor. Det beror på att patienternas hemlandsting har beslutat om olika nivåer för
dessa avgifter. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har därför fattat beslut om att
harmonisera avgifterna.
SKLs styrelse rekommenderar landstingen och regionerna
- att erbjuda alla som bor eller varaktigt vistas i landstinget/regionen en avgift om max 100
kronor per dygn för patient, förutom patientavgift, samt vid behov närstående i samband
med behandling vid Skandionkliniken i Uppsala.
- att omgående godkänna och tillämpa denna rekommendation, samt
- att anmäla sina respektive beslut till SKL
Norrlandstingens regionförbund, NRF, beslutade i maj med anledning av SKLs
rekommendation att justera texten i Avtalet om regionvård 2016, avsnitt 4.4.10 samt bilaga 2
och rekommendera landstingen/regionen att fastställa avgiften för patienthotellet enligt
förslaget.
Det tidigare avtalet löd:
”Vid hotell von Kraemer, vid Skandionkliniken, är patientens matkostnad för måltider 90
kronor/dag upp till en kostnad av 300 kronor. Eventuellt överskjutande kostnad över
takbeloppet betalas av patienten.”
Ny avtalstext:
”Vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala gäller en avgift om maximalt 100 kronor per
dygn för patient förutom patientavgift.
Om behov av medföljande närstående är intygad gäller även för denne en avgift om maximalt
100 kronor. Avgifterna förtydligas i bilaga 2.”
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala gäller en avgift om maximalt 100 kronor per
dygn för patient förutom patientavgift. Om behov av medföljande närstående är intygad gäller
även för denne en avgift om maximalt 100 kronor.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör

Utdrag till
Sverige Kommuner och Landsting, SKL
Norrlandstingens regionförbund, NRF
Ekonomidirektören
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Meddelande från Styrelsen angående rekommendation om
avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala
(15/06275)

Styrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 15
april 2016 beslutat
att rekommendera landstingen och regionerna att erbjuda alla som bor eller varaktigt
vistas i landstinget en avgift om max 100 kronor per dygn för patient, förutom
patientavgift, samt vid behov för närstående i samband med behandling vid
Skandionkliniken i Uppsala,
att omgående godkänna och tillämpa denna rekommendation, samt
att anmäla sina respektive beslut till SKL.
Bakgrund
När Skandionkliniken i Uppsala tog emot de första patienterna hösten 2015
uppmärksammades att både patienter och anhöriga betalade olika avgi fter för bl.a.
patienthotell, kost, anhörigmedverkan och hemresor under helgerna. Detta beror på
att patienternas hemlandsting har fattat beslut om olika nivåer på dessa avgifter. Med
anledning av detta har sjukvårdsdelegationens presidium tagit initiativ till förslaget
om att harmonisera ovanstående avgifter för patient och vid behov anhörig i samband
med behandling på Skandionkliniken. Beslutet omfattar således inte patientavgifter.
Rekommendationen återfinns i bilaga l.
Sveriges Kommuner och Landsting

Lena Micko
Ordförande

Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 118 82 Stockholm , Besök: Hornsgatan 20
Tfn : växel 08-452 70 00 , Fax: 08-452 70 50
info@ skl .se, Org nr; 222000-0315, www.skl.se
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15/06275

Styre lsen
2016-04-15

Sjukvårdsdelegationens
pres idium

Landstingsstyrelserna och
regionstyrelserna

Rekommendation om avgift vid behandling på
Skandionkliniken i Uppsala
Förslag till beslut
Sjukvårdsdelegationen beslutar

att rekommendera landstingen och regionerna att erbjuda all a som bor eller varaktigt
vistas i landstinget en avgift om max 100 kronor per dygn för patient, förutom
patientavgift, samt vid behov närstående i samband med behandling vid
Skandionk liniken i Uppsala, samt
att i skrivelse till landstingen och regionerna rekommendera dem att omgående god
känna och tillämpa denna rekommendation.

Bakgrund
Skandionk lini ken i Uppsala är Nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör
det möjligt att behand la cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strål
ning. Denna terapi minskar risken för att friska o rgan skadas. Metoden kan tillämpas
vid de vanligaste cancerformerna och erbjuder fördelar vid behandling nära stråIkäns
liga vävnader. Protonterapi vid Skandionkliniken erbjuds patienter där denna nya tek
nik ger förde lar och minskade risker för sena biverkningar jämfört med traditionell
strålbehandling.
Skandionkliniken drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus.
Dessa landsting bildade 2006 tillsammans Kommunalförbundet Avancerad Strålbe
handling. Kommunalförbundets uppgift är att bygga upp och driva kliniken, skapa för 
utsättningar för optimal behandling samt utveckla och utvärdera verksamheten . Klini
ken har inledningsvis dimensionerats för behandling av 1000 patienter per år.
Oavsett var en patient bor i Sverige finns möjlighet alt få behandling på Skandion.
Behandlingsupplägget på Skandion kan variera fi-ån patient till patient. Det vanligaste
är att patienten får en behandling varje dag, måndag till fredag under fem till sex
veckor. En behandling kan ta allt från 30 minuter till I timme dagligen.
Behandlingen ges i öppen vård och därför behöver i regel patienten mellan behand
lingstillfallena ha tillgång till ett patienthotell. Vidare kan det finnas behov av att
anhöriga får tillgång till boende på patienthotellet om den anhöriges närvaro skulle
behövas utifrån patientens medicinska behov. Detta torde bli aktuellt i första hand när
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 1 18 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00 . Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000·0315 , info@skLse . www.skl.se
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Vårt dnr:

15/06275

pati enten är ett barn. Under pågående behandling kan det också finnas ett behov av att
både patient och anhörig kan resa hem under helgerna.
När Skandionkliniken tog emot de första patienterna hösten 2015 uppmärksammades
att både patienter och anhöriga beta lade olika avgifter för bl.a. patienthotell, kost,
anhörigmedverkan och hemresor under helgerna. Detta beror på att patienternas hem
landsting har fattat beslut om olika nivåer på dessa avgifter.
Rekommendationen innebär att det blir en avgift om max 100 kronor per dygn för
patienten, förutom patientavgift, och vid behov anhörig i ovanstående avseenden när
behandling äger rum på Skandionklin iken.
Förutom denna avgift tillkommer de vårdavgifter (pat ientavgifter) som faststä ll s av
land st ingen i enlighet med § 26 och § 26a i häl so- och sj ukvårdslagen (HSL). En
pati ent betalar under en tol vmånadersperiod högst I 100 kr för öppen hälso- och
sjukvård. Har en förälder eller förä ldrar gemensamt flera barn under 18 år får barnen
gemensamt avgiftsbefriel se när kostnaderna uppgår till I 100 kr. Beloppet är ett hög
kostnadsskydd som regleras i I-ISL. Nästan samtliga landsting har beslutat att barn och
ungdom under 20 år inte betalar någon avgift i öppen hälso- oc h sj ukvård .
Sveriges Kommuner och Landsting
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§ 45

Rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala
(Dnr 086/16)

SKL har inkommit med ett beslut att rekommendera landstingen/regionerna att erbjuda alla
som bor eller varaktigt vistas i landstinget en avgift om maximalt 100 kr/dygn för patient,
förutom patientavgift, samt vid behov för närstående i samband med behandling vid
Skandionkliniken i Uppsala, bilaga 45.
Med anledning av SKLs rekommendation föreslås texten i Avtal om regionvård 2016
justeras i avsnitt 4.4.10 samt att bilaga 2 justeras enligt förslaget. De föreslagna
förändringarna delades ut vid mötet.
Nuvarande avtalstext: "Vid hotell von Kraemer, vid Skandionkliniken, är patientens
matkostnad för måltider 90 kronor/dag upp till en kostnad av 300 kr. Eventuellt
överskjutande kostnad över takbeloppet betalas av patienten."
Föreslagen avtalstext:
”Vid behandling på Skandionkliniken i Uppsala gäller en avgift om maximalt 100 kr per
dygn för patient förutom patientavgift.
Om behov av medföljande närstående är intygad gäller även för denne en avgift om
maximalt 100 kr. Avgifterna förtydligas i bilaga 2.”
Förbundsdirektionen beslutar
att rekommendera landstingen/regionen att fastställa avgiften vid patienthotellet vid
Skandionkliniken enligt förslaget;
att avtalet om regionvård 2016 justeras i avsnitt 4.4.10 och i bilaga 2 enligt dagens beslut
samt;
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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RS/101/2015
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Tfn: 063-14 77 62
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RS/101/2015
Revidering av Regler för planering och uppföljning enligt Region
Jämtland Härjedalens styrmodell
Ärendebeskrivning
Den 10 februari 2016, § 14, beslutade regionfullmäktige om regler för planering och
uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens styrmodell. Reglerna utgick från
huvudprinciperna i den styrmodell som gällt sedan 2013, reviderade med anledning av
bildandet av Region Jämtland Härjedalen, och med anledning av en ny
tjänstemannaorganisation från och med den 1 januari 2016 och en ny politisk organisation
som gäller från och med 1 december 2015. Nu har ytterligare en revidering gjorts utifrån att
tydliggöra förvaltningarnas ansvar. Regiondirektören utfärdar enligt denna revidering direktiv
till förvaltningarnas verksamhetsplanering utifrån regionplan och styrelsens och nämndernas
verksamhetsplaner. Utifrån detta gör förvaltningarna sina verksamhetsplaner.
Regiondirektören godkänner förvaltningarnas verksamhetsplaner och fokuserar därefter på
uppföljning av verkställigheten av dem.
Syftet med styrmodellen är att det ska finnas en enhetlig, systematisk och tydlig struktur för
hur Region Jämtland Härjedalen ska styras och följas upp. Styrmodellen ska medverka till att
politiska målen uppfylls och att kvaliteten säkerställs. Genom styrmodellen ska det finnas en
röd tråd från visioner på politisk nivå till genomförande och uppföljning på verksamhetsnivå.
För att genomföra och konkretisera de politiska målen skapas olika styrdokument i form av
policyer, planer och andra stöddokument. De utgör viktiga utgångspunkter i styrmodellen och
ska följas av alla politiska organ och verksamheter.
Reglerna redogör för hur styrmodellen fungerar och vilken ansvarsfördelning som gäller i det
interna arbetet. Reglerna anger också för vilka styrdokument som ska finnas och hur de
styrdokumenten ska utformas, fastställas och följas upp. Det finns också en beskrivning av
vilka perspektiv, tillexempel miljö och jämställdhet, som ska finnas med när beslutsunderlag
upprättas.
Reglerna ska följas av alla politiska organ och verksamheter i arbetet med att planera och följa
upp verksamheten enligt styrmodellens principer.
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Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reviderade regler för planering och uppföljning enligt Region Jämtland Härjedalens
styrmodell fastställs.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Ingela Jönsson
Planeringschef

Utdrag till
Förvaltningschefer, Regionstabschef, Avdelningschefer, Områdeschefer,
Verksamhetsstrateger och sekreterare i politiska organ.
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1 INLEDNING
1.1 Regler
I Region Jämtland Härjedalen arbetar politiker och tjänstemän efter en gemensam styrmodell.
De här reglerna redogör för hur styrmodellen fungerar och vilken ansvarsfördelning som
gäller i det interna arbetet. Reglerna anger också hur och när styrande dokument ska utformas,
fastställas och följas upp. Reglerna ska följas av alla politiska organ och verksamheter i
arbetet med att planera och följa upp verksamheten enligt styrmodellens principer.
Den styrmodell som beskrivs i det här dokumentet kommer att tillämpas fullt ut under 2016.
Styrmodellen utgår från den modell som gällt sedan 2013 inom Jämtlands läns landsting. Den
har nu anpassats efter den nya politiska organisationen från 1 december 2015 och nya
tjänstemannaorganisationen från 1 januari 2016.

1.2 Styrmodellen
Att använda en gemensam styrmodell innebär att det finns en enhetlig, systematisk och tydlig
struktur för hur Region Jämtland Härjedalen ska styras och följas upp. Syftet med
styrmodellen är att uppfylla de politiska målen och säkerställa kvaliteten. Grundidén med
styrmodellen innebär också att det ska finnas en röd tråd från visioner på politisk nivå till
genomförande och uppföljning på verksamhetsnivå.
För att genomföra och konkretisera de politiska målen skapas olika styrdokument i form av
policyer, planer och andra stöddokument. De utgör viktiga utgångspunkter i styrmodellen och
ska följas av alla politiska organ och verksamheter.

2 ANSVARSFÖRDELNING
De förtroendevaldas uppgifter är att ange mål, fördela resurser och följa resultaten i
förhållande till de uppsatta målen. Regiondirektör och högsta tjänstemannaledning ska se till
att åstadkomma resultat i linje med de politiska uppdragen.
Regionstyrelsen, patientnämnden, regionala utvecklingsnämnden och revisionen har egna
förvaltningar med en förvaltningschef. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen servar förutom
regionstyrelsen också vårdvalsnämnden och gemensam nämnd avseende samordnad
upphandling, lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter. Regionstaben ska arbeta
för både hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionala utvecklingsförvaltningen och de
politiska organen.
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Patientnämnden, Revisionen och Gemensam nämnd för upphandling av sjukvårdsprodukter
ska följa de övergripande målen men regleras inte i detta dokument.

2.1 Politisk styrning
De olika politiska organen arbetar mot samma mål men ansvarsfördelningen mellan dem gör
att de har olika utgångspunkter i sin styrning:
Figur 1: Politisk organisation

 Regionfullmäktige är Region Jämtland Härjedalens högsta beslutande organ.
Fullmäktige fastställer Region Jämtland Härjedalens övergripande vision och mål samt
ekonomiska ramar och budget. Regionstyrelsen och de olika nämnderna har
tillsammans regionfullmäktiges uppdrag att verkställa fullmäktiges beslut.
 Regionstyrelsen är Region Jämtland Härjedalens ledande politiska förvaltningsorgan
med ansvar för hela organisationens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen
ska se till att Region Jämtland Härjedalen uppfyller kraven på produktivitet,
effektivitet och kvalitet. Regionstyrelsen ska också leda och samordna planering och
uppföljning av regionens verksamheter och ekonomi. Styrelsens uppgifter omfattar
bland annat att leda hälso- och sjukvården och tandvården (utom det som är
vårdvalnämndens ansvar), samt att ansvara för sjukresor och arbeta med frågor om
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hälso- och sjukvårdsrelaterad folkhälsa, jämställdhet och mångfald, forskning och
utveckling och utbildningsfrågor.
Vårdvalsnämnden ska med fokus på medborgarnas behov utföra beställning av
hälso- och sjukvård enligt valfrihetssystem för primärvård eller annan vård och frågor
som rör lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för sjukgymnastik
samt hälso-och sjukvård utöver hälsoval som utförs av privata vårdgivare efter
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Nämnden ska också leda
folktandvården inom regionen enligt 11 § tandvårdslagen vad avser beställning av
barn-och ungdomstandvård enligt valfrihetssystem för barn-och ungdomstandvård och
tandvård enligt 8a § tandvårdslagen.
Regionala utvecklingsnämnden har hand om de regionala utvecklingsfrågorna och
ansvarar för de regionala utvecklingsuppgifterna som följer av lagen (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar, regionens kulturverksamhet, fördelar bidrag och fullgör
regionens uppgift som regional kollektivtrafikmyndighet. Nämnden ska också arbeta
med internationella frågor, frågor om folkhälsa, utom hälso- och sjukvårdsrelaterad
folkhälsa, klimat, energi och miljö, ur ett regionalt perspektiv, jämställdhet- och
mångfald ur ett regionalt perspektiv och enligt uppdrag från staten och forskning och
utveckling. Nämnden är också styrelse för folkhögskolorna. Utifrån sina uppgifter har
nämnden både en beställar- och en utförarroll med fokus på medborgarnas behov, till
exempel vad gäller infrastruktur, samt fokus på verksamheten utifrån nämndens
utvecklingsansvar.
Patientnämnden har fokus på patienter och anhöriga som råkat ut för problem i
sjukvården och tandvården och som behöver hjälp och stöd. Nämnden ska också
främja kontakterna mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.
Uppgifterna för Gemensam nämnd avseende samordnad upphandling,
lagerhållning och distribution av sjukvårdsprodukter är att på affärsmässiga
villkor svara för samordnad upphandling, lagerhållning och distribution av
sjukvårdsprodukter samt erbjuda hjälpmedel för funktionshindrade.
Revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för
granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs under regionstyrelsen,
nämnder, fullmäktigeberedningar och företag.
Regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämndens utskott arbetar med
fördjupning inom fokusområden och strategiska utvecklingsområden. Syftet med det
är att ge styrelsen och nämnden möjlighet att fördjupa sig i vissa områden. Det
möjliggör också bättre underlag i sådana frågor där det behövs inför att de ska fatta
beslut. Utskotten arbetar också med framtidsbevakning och analyser, inspel till
planeringsförutsättningar, regionplanen och verksamhetsplaner, frågor om värdegrund,
jämställdhets- och jämlikhetsfrågor och behovsanalyser. De arbetar också med
uppföljning av regionstyrelsen respektive regionala utvecklingsnämndens
verksamhetsplaner. En viktig utgångspunkt för de frågor som utskottet ska arbeta med
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är de övergripande mål som finns fastställda i regionplanen och i styrelsens respektive
nämndernas verksamhetsplaner.
 Regionfullmäktiges särskilda budgetberedning arbetar bland annat med att föreslå
en samlad budget för den politiska organisationen samt utifrån fastställd ram fördela
och omfördela budgeten till respektive politiskt organ.
I fastställd arbetsordning för regionfullmäktige och i fastställda reglementen för styrelse och
nämnder finns mer information om uppgifter för de olika organen.

2.2 Tjänstemannaledning
Regiondirektören är ytterst ansvarig för att Region Jämtland Härjedalen har en verksamhet
som bedrivs med god kvalitet, inom befintliga ramar och enligt fattade beslut.
Regiondirektören har därmed det övergripande ansvaret för att verkställa politiskt fastställda
mål för hela Region Jämtland Härjedalen, det vill säga både hälso- och sjukvård och regional
utveckling. Det innebär att direktören har ansvar att bevaka att all verksamhet inom Region
Jämtland Härjedalen bedrivs i enlighet med fastställda mål.
Förvaltningschef Hälso- och sjukvård har ansvar för att alla områden inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen bedrivs på bästa möjliga sätt, att ständiga förbättringar sker och för att
följa upp områdenas ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och effektivitet. I rollen ingår också
omvärldsbevakning, framtidsanalys för verksamheternas utveckling och samverkan med
kommunerna och andra sjukvårdshuvudmän.
Förvaltningschef Regional utveckling har ansvar för att alla områden inom regionala
utvecklingsförvaltningen bedrivs på bästa möjliga sätt, att ständiga förbättringar sker och för
att följa upp områdenas ekonomi, kvalité, arbetsmiljö och effektivitet. I rollen ingår också
omvärldsbevakning och framtidsanalys för verksamheternas utveckling, samverkan med
kommunerna, näringslivet och alla andra aktörer för länets utveckling.
Regionstabschef leder regionstabens arbete att stödja båda förvaltningarna,
förvaltningschefer och 1:a och 2:a linjens chefer samt regiondirektören och de politiska
organen. Regionstabschefen ska också leda arbetet i regionstaben om att uppfylla omvärldens
krav på regionen som myndighet.
Chefer på nivåer under regiondirektören och förvaltningscheferna har på liknande sätt ansvar
för att se till att övergripande mål verkställs inom de verksamheter de ansvarar för.
Regiondirektören och förvaltningscheferna ansvarar också för de frågor som rör förvaltningen
som har delegerats från regionstyrelsen och nämnderna enligt 3 kap 33 §§ kommunallagen.
De uppgifterna finns i fastställda delegationsbestämmelser.
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3 STYRDOKUMENT
Övergripande inslag i styrningen är de styrdokument som Region Jämtland Härjedalen arbetar
med för att planera sin verksamhet.
Styrdokumenten kan delas in i två kategorier. Dels finns ett antal länsövergripande dokument
som påverkar hela länets utveckling och som Region Jämtland Härjedalen har att förhålla sig
till i sitt utvecklingsarbete. I figuren nedan återfinns de dokumenten i rektangeln som
balanserar på toppen i figuren. Dels finns styrdokument som tas fram för att styra
verksamheterna inom Region Jämtland Härjedalen. De dokumenten finns i triangeln (på
kanten anges på vilken nivå respektive dokument upprättas). I praktiken har styrdokumenten,
vart och ett, en självständig roll i styrningen men de utgör samtidigt ett bidrag till en helhet
som det exempelvis i samband med årsredovisningen krävs ett samlat förhållningssätt till.
Utöver de styrdokument som utarbetas inom Region Jämtland Härjedalen har organisationen i
sin styrning också att förhålla sig till lagstiftning, nationella och internationella riktlinjer och
andra överenskommelser.
Figur 2: Styrmodellen
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Bilden behöver
revideras Dir VP behöver bytas ut mot Förvaltningarnas VP 1 år ?? Lyft regionstaben
en våning ??

3.1 Länsövergripande styrdokument
De flesta länsövergripande dokumenten fastställs av regionfullmäktige. De har olika
tidsperspektiv och riktar sig ofta till många aktörer, organisationer och myndigheter. När det
gäller dessa styrdokument har Region Jämtland Härjedalen två roller, dels att vara ansvarig
och samordnande för framtagandet av dem tillsammans med övriga aktörer i länet, dels att
vara mottagare och en av länets aktörer i genomförande av styrdokumentens verkställande.
Den regionala utvecklingsstrategin är det viktigaste styrdokumentet på denna nivå. Strategin
fastställs av regionfullmäktige och är basen för arbetet med konkreta mål och aktiviteter inom
prioriterade områden för utveckling och hållbar tillväxt i hela länet. Strategin länkar samman
de myndigheter, organisationer och andra aktörer som driver och verkar för utvecklingsfrågor.
Därmed påverkar den också arbetet med de styrdokument som olika organisationer och
myndigheter själva tar fram.
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Andra exempel på länsövergripande dokument är det regionala tillväxtprogrammet,
integrationsstrategi, regionalt trafikförsörjningsprogram, Mål för gemensam Hälso- och
sjukvårdspolitik i Jämtlands län 2014-2025, innovationsstrategi, klimatstrategi, kulturplan och
ungdomsstrategi.

3.2 Styrdokument för Region Jämtland Härjedalen


Policyer och strategier
Fastställs av regionfullmäktige. Policyer anger Region Jämtland Härjedalens
värderingar och förhållningssätt till något och revideras vid behov. Strategier beskriver
tillvägagångssättet för hur fattade beslut ska genomföras och gäller vanligtvis i tre år.
Som styrmodellen är uppbyggd kommer de flesta strategier att fasas ut och göras om
till handlingsplaner. Några strategier kommer dock att finnas kvar. De gäller
framförallt de strategier som upprättas på nationell nivå eller i de fall där det finns
nationella krav på att det ska finnas en strategi. Strategi för e-hälsa är ett exempel på
en sådan.



Långsiktiga utvecklingsplaner (LUP)
Fastställs av regionfullmäktige och beskriver vad som ska genomföras under en
tolvårsperiod. Planerna upprättas för områden där det finns behov av en längre
planeringshorisont. De utgår från policyer, vision och övergripande strategidokument
och planer. För närvarande finns långsiktiga utvecklingsplaner inom områdena God
ekonomisk hushållning, Miljö och Sjukskrivningar. Planerna revideras vart fjärde år.



Regionplan
Fastställs av regionfullmäktige. Innehåller plan för verksamheten med strategiska mål
för vad som ska genomföras under en treårsperiod. Utgår från policyer, strategier,
långsiktiga utvecklingsplaner och andra övergripande styrdokument. Revideras varje
år.



Finansplan
Fastställs av regionfullmäktige. Innehåller finansiella mål och planer för en
treårsperiod och en budget för det närmaste året samt ekonomiska ramar för
regionstyrelsen och nämnderna, investeringsplan, taxor och avgifter för närmaste
budgetår. Utgår från policyer, övergripande mål i regionplanen, långsiktiga
utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning och andra övergripande styrdokument.
Hör ihop med regionplanen. Revideras varje år.



Verksamhetsplan med uppföljningsplan för regionstyrelsen, vårdvalsnämnden
respektive regionala utvecklingsnämnden
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Fastställs av respektive nämnd eller styrelse men ska anmälas till regionfullmäktige.
Innehåller framgångsfaktorer, i form av utvecklingsområden, kopplat till strategiska
mål i regionplanen och budget med ekonomiska ramar för respektive organs
verksamheter. Utvecklingsområdena markerar vad respektive nämnd eller styrelse ska
fokusera på i styrningen det närmaste året för att verkställa det uppdrag och
övergripande mål som fullmäktige har beslutat om. En ny verksamhetsplan upprättas
varje år.


Verksamhetsplan för Regiondirektörens direktiv för verksamhetsplaner
Med vägledning av framgångsfaktorer i regionstyrelsens, vårdvalsnämndens och
regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplaner identifierar regiondirektören i sina
direktiv för verksamhetsplaner tillsammans med förvaltningscheferna strategiskt
prioriterade utvecklingsområden i form av mål.inriktningar. Målen Dessa ska driva på
och markera behovet av utveckling. Dessutom fastställer beskriver regiondirektören
särskilda saker som förvaltningscheferna ska beakta i sin planering, budgetdirektiv och
en uppföljningsplan. Regionstyrelsen informeras om innehållet i direktiven, med
möjlighet att agera om Regiondirektörens direktiv inte innehåller förväntad inriktning.



Förvaltningschefernas verksamhetsplaner
Med vägledning av de politiska planerna och regiondirektörens direktiv utarbetar
Hälso- och sjukvårdsdirektören, Biträdande regiondirektören och Regionstabschefen
verksamhetsplaner för sina förvaltningar/stab. Verksamhetsplanerna ska innehålla mål,
aktiviteter och resultatmått. som tillsammans med målen ska bidra till en väl
underbyggd värdering av måluppfyllelsen för respektive övergripande mål. För de
flesta resultatmått finns både årliga delmål samt ett slutligt mål för planperioden.
Verksamhetsplanen fastställs av regiondirektören och gäller för tre år men revideras
varje år.
Verksamhetsplanernan utgör styrdokument för förvaltningarnas områden och enheter.
med en gemensam del och en del för respektive förvaltning.

Verksamhetsplan för regionstaben
Verksamhetsplan för regionstaben fastställs av regiondirektören. Planen ska innehålla
verksamhetsspecifika mål för ett år med utgångspunkt från regiondirektörens
verksamhetsplan och andra regionövergripande utvecklingsområden.


Verksamhetsplaner för områdena
Verksamhetsplaner för områdena fastställs av förvaltningscheferna. Planerna ska
innehålla verksamhetsspecifika mål för ett år med utgångspunkt från regiondirektörens
förvaltningschefens verksamhetsplan.
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Verksamhetsplaner för enheterna
Fastställs av överordnad linjechef. Planerna ska innehålla verksamhetsspecifika mål
för ett år med utgångspunkt från respektive områdes eller regionstabens
verksamhetsplan.



Övergripande handlingsplaner
Övergripande handlingsplaner upprättas för sakområden som särskilt behöver
fokuseras på och där gemensamt, planerat och systematiskt arbete krävs för att driva
arbetet med sakområdet framåt. I dem finns vägledning om vilka aktiviteter som varje
verksamhet kan bidra med för att nå övergripande mål. Handlingsplanernas mål och
aktiviteter ska ha koppling till mål i regionplan och styrelsens/nämndernas
verksamhetsplaner och till lagstiftning, nationella riktlinjer och andra
överenskommelser. Ett till två mål från varje handlingsplan, med särskild strategisk
betydelse läggs in direkt i regiondirektörens plan alternativt som uppdrag till
regionstaben. För närvarande (år 2016) finns det 14 sådana planer, bland annat för
miljö, tillgänglighet och patientsäkerhet.
Planerna har olika löptider, från ett till flera år. Det är regiondirektören som
bestämmer vilka handlingsplaner som ska upprättas samt fastställer dem.
Förvaltningsspecifika handlingsplaner fastställs av respektive förvaltningschef.

4 MÅL- OCH RESULTATOMRÅDEN
Allt planerings- och uppföljningsarbete inom Region Jämtland Härjedalen, och därmed också
målen, utgår från fyra områden: samhälle, patient, medarbetare och verksamhetsresultat. Mål
och resultatområdena bygger på de politiska beslut som fastställs i regionplanen.
 Målområde samhälle ska spegla befolkningsaspekter där regionen kan bidra. Här
samlas mål inom det regionala utvecklingsuppdraget, mål med fokus på folkhälsa,
resursanvändning, miljö, jämställt och jämlikhet och mål för samverkan med andra.
 Målområde patient ska fånga patienternas uppfattning om och medicinska resultat av
given vård. Här samlas mål där patienter själva värderar vården, mål med fokus
medicinsk kvalitet och övriga mål med syfte att erhålla ett stabilt eller bättre arbetssätt
som i nästa steg blir bättre för patienten och medverkar till en jämställd och jämlik
vård.
 Målområde medarbetare ska fånga medarbetarnas uppfattning om sin arbetsplats, men
även deltagande och engagemang samt arbetsmiljöfrågor. Här samlas mål med fokus
arbetsmiljö, med fokus lärande och förnyelse och som visar effekter av satsningar som
en del i den lärande processen.
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 Målområde verksamhetsresultat ska visa strategiska områden för organisationens
arbete och innefatta såväl finansiella som icke finansiella resultat. Här samlas mål för
viktiga processer och mål för finansiella utfall.
I ledningssystemet framgår regionens övergripande ”ramverk” med lagar och styrdokument
som alla verksamheter har att förhålla sig till. Till exempel policyer och planer men även
rutiner, vårdprogram med mera. I ledningssystemet finns också olika redovisande dokument,
till exempel årsredovisningar, ekonomirapporter, verksamhetsberättelser och protokoll.
Ledningssystemet är uppdelat i lednings-, kärn- och stödprocesser som beskriver hur
organisationen ska arbeta och vilka resultat det ger utifrån uppsatta målområden.
Figur 3 nedan visar hur ledningssystemet är uppbyggt. Den blå övre pilen visar att de blå
rutorna innehåller dokument gällande våra arbetssätt (”regionens sätt att arbeta") och metoder.
Den gröna övre pilen visar att de gröna rutorna redovisar resultatet av organisationens mål.
Den undre pilen anger utvärdering, lärande och ständiga förbättringar för att beskriva hur
regionen ska arbeta för att utveckla och ständigt förbättra verksamheten.
Figur 3: Regionens modell för lednings- och verksamhetsutveckling

Ledningsprocesserna är Ledning och styrning och Verksamhetsplanering/uppföljning. I
stödprocesserna ingår Medarbetare, Administrativ- och medicinskt stöd samt Service. Hälsooch sjukvård och Regional utveckling är regionens kärnprocesser.
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5 PERSPEKTIV
Inom Region Jämtland Härjedalen finns genom politiska beslut eller i specifika policyer ett
antal perspektiv som alltid ska tas hänsyn till när beslutsunderlag upprättas. Perspektiven
finns beskrivna nedan och ska beaktas i alla arbeten med att ta fram styrdokument med mål
och aktiviteter för verksamheterna, oavsett nivå.











Jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet.
Det handlar bland annat om att utifrån regionens policy om jämställdhet och jämlikhet
som utvecklingskraft ta hänsyn till hur olika bakgrundsvariabler påverkar kvinnor,
män, flickor och pojkars olika förutsättningar. Exempel på bakgrundsvariabler är
ålder, ekonomisk status, utbildningsnivå, funktionsnedsättning, kulturell bakgrund,
religiös tillhörighet eller annat
Barnperspektivet
Med ett barnrättsperspektiv menas hänsyn till barnets mänskliga rättigheter och att
barnets rättigheter säkerställs i åtgärder eller vid beslut som rör barn. Det handlar
bland annat om att beakta barnets utveckling samt rätt till liv och hälsa och
uppmärksamma och överväga barnets bästa, både på lång och kort sikt.
Miljöperspektivet
Det handlar om att styrdokumenten ska innehålla en beskrivning över hur mål och
aktiviteterna avser att förverkliga regionens arbete med att minska både den indirekta
och direkta negativa miljöpåverkan samt öka insikten om sambandet mellan miljö,
hälsa, jämställdhet och jämlikhet.
Konsekvensanalys
Alla styrdokument ska innehålla beskrivningar av vilka konsekvenser aktiviteterna kan
få, bland annat utifrån ett ekonomiskt och ett verksamhetsmässigt perspektiv.
Regional utveckling
Det handlar om att bedöma vilken påverkan på regional utveckling styrdokumentet
har. En viktig utgångspunkt i bedömningen är den regionala utvecklingsstrategin
(RUS) ”Jämtland Härjedalen 2030 Innovativt & Attraktivt” som lägger fast riktningen
för länets strategiska utveckling. De sju prioriterade områdena i den regionala
utvecklingsstrategin ska beaktas i bedömningen. De är Företagande, innovation,
forskning och utveckling, Kompetens och kunskapsutveckling, Resurssnålare och
effektivare, Besöksnäring och attraktivitet, Infrastruktur och samhälle, Socialt
inkluderande och ett sunt liv samt Demografiska möjligheter.

För att läsa mer om hur de olika perspektiven ska användas vid upprättande av styrdokument
finns särskilt utarbetade rutiner.
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6 PLANERING OCH UPPFÖLJNING
6.1 Planeringsdokument
Förutom policyer och planer utgör följande planeringsdokument underlag i regionens
styrning:







Planeringsförutsättningar
Övergripande politiska inspel och prioriteringar
Ekonomiska ramar
Månadsrapporter, Tertialrapport per april, Delårsrapport per augusti och
Årsredovisningar om resultat och ekonomi
Uppföljningsplan med sammanträdesplanering för respektive styrelse och nämnd
Behovsanalyser – tas fram på begäran med specificerat ändamål/inriktning

6.1.1 Planeringsförutsättningar
Innan arbetet med regionplanen påbörjas upprättas ett dokument med
planeringsförutsättningar för nästkommande planperiod som fastställs av regionstyrelsen i
januari och informeras om till regionfullmäktige i februari månad. Dokumentet ska redovisa
de förutsättningar som är viktiga för regionen att utgå ifrån när verksamheten för den
kommande treårsperioden ska planeras. Planeringsförutsättningarna utgör grunden för
regionens mål i de olika verksamhetsplanerna som tas fram inför nästkommande år.
Valet av vad som belyses i planeringsförutsättningarna utgår från att beskriva den verklighet
som råder i länet och som har betydelse för Region Jämtland Härjedalens verksamheter. I det
ingår att peka på aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i planeringsarbetet, exempel det som
håller på att förändra sig, problem, nyheter och krav som åläggs Region Jämtland Härjedalen.
Dokumentet ska innehålla en sammanställning av kända fakta, till exempel framtidsanalyser,
statistik, rapporter, forskning och personalstrategiska frågor. I det arbetet ska också viktiga
perspektiv från de länsövergripande styrdokumenten beaktas. Planeringsförutsättningar ska
också innehålla de inspel och underlag som inkommit från nämnder, utskott och
centrum/förvaltning.


Ansvarig: På politisk nivå är det utskottet för ekonomi som ansvarar för
planeringsförutsättningarna. Dialog om planeringsförutsättningar inför kommande år
inleds under hösten. Regionstyrelsen, vårdvalsnämnden och regionala
utvecklingsnämnden inkommer med inspel till planeringsförutsättningarna under
hösten.
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På tjänstemannanivå ansvarar samordningskansliet för att samordna arbetet.
Regionstaben och områden berörs beroende på sökt fakta och analysområde.
6.1.1 Behovsanalyser
Av olika skäl kan särskilda behovsanalyser behöva göras. De ska då vara preciserade och ske
för ett visst syfte och med utpekad uppdragsgivare. Behovsanalyser kan aktualiseras av ett
politiskt organ eller gruppering när som helst.

6.2 Process för planering och uppföljning
För att verkställa grundidén med styrmodellen om att det ska finnas en röd tråd från de
övergripande målen till genomförande och uppföljning på verksamhetsnivå sker
planeringsarbetet med de olika dokumenten parallellt. Figuren på nästa sida redogör för
processen med att planera, besluta och följa upp styrdokumenten. Varje pil visar när arbete
med ett styrdokument (exempelvis regionplanen) börjar och när det fastställs av slutlig
instans.
Figuren omfattar inte de länsövergripande dokumenten.
Figur 4: Planering, beslut och uppföljning
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RF=Regionfullmäktige
RS=Regionstyrelsen
RD=Regiondirektör
FC=Förvaltningschef
MR=Månadsrapport

Bilden behöver justeras ang RDs Direktiv + FCs VP

ÅB=Årsbokslut/
årsredovisning
TR=Tertialrapport

6.2.1 Planering och beslut om styrdokument


DR=Delårsbokslut/
delårsrapport

Länsövergripande styrdokument
Processen för hur de länsövergripande styrdokumenten upprättas och följs upp ser
olika ut beroende på vilket dokument det handlar om och vilken varaktighet
dokumentet har. Gemensamt för samtliga dokument är att andra aktörer, exempelvis
kommuner, länsstyrelse och berörda företrädare för offentlig sektor,
utbildningsområdet och näringsliv deltar i processen att upprätta dokumenten. I arbetet
beaktas även lagstiftning samt nationella och internationella riktlinjer. De flesta
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länsövergripande styrdokument revideras löpande och även under den processen är
andra aktörer delaktiga.
I samband med revideringar och upprättande av länsövergripande styrdokument ska
det i den mån det är möjligt göras avstämningar i pågående arbetsprocesser med
övergripande styrdokument för Region Jämtland Härjedalens organisation.


Regionplan
Arbetet med regionplanen pågår under hela året och omfattar flera processer.
Skrivelser från nämnderna om deras förutsättningar
I samband med att nämnderna upprättar och beslutar om sina verksamhetsplaner under
hösten för kommande år ska de formulera och fastställa en skrivelse till
regionstyrelsen om sina förutsättningar inför regionplanperioden. Det är ett inspel
inför arbetet med planeringsförutsättningar, verksamhetsplan och budget.
Utskottens inspel
Utskotten arbetar under året med fördjupning och analyser inom olika strategiska
frågor kopplat till mål i verksamhetsplaner. På hösten kan de inkomma med inspel
inför arbetet med planeringsförutsättningar till styrelsen respektive regionala
utvecklingsnämnden. På våren kan de komma med synpunkter på strategiska mål i
regionplan.
Förvaltningarna
På samma sätt som nämnderna kan även förvaltningarna inkomma med en beskrivning
om sina förutsättningar inför regionplanperioden. Det är deras inspel inför
direktörens/förvaltningschefernas samt styrelsens och nämndernas budgetarbete och
övrigt arbete med verksamhetsplaner. Förvaltningarna ska under våren ha gjort en
bedömning av speciella satsningar och ofinansierade behov.
Strategiska mål
Arbetet med strategiska mål pågår under perioden februari-maj. Beslut fattas av
Regionfullmäktige i juni.
Ansvarig: På politisk nivå är det den politiska majoritetens regionråd som ansvarar för
arbetet med regionplanen. Ansvariga tjänstemän är planeringschef och
ekonomidirektör.



Finansplan
Arbetet med finansplanen pågår under hela året och omfattar flera processer.
Inspel från Utskottet för ekonomi
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Utskottet arbetar under året med fördjupning och analyser inom olika strategiska
områden som berör de ekonomiska planeringsförutsättningarna. SKL lämnar i februari
en bedömning av skatteunderlagsprognos och kostnadsindexering (LPIK) som
inarbetas i finansplanen och utgör grunden för bedömningen av regionens intäkts- och
kostnadsutveckling.
Ekonomiska konsekvenser för nämnder och utskott
Regionstyrelsens utskott och nämnderna ska under mars inkomma med eventuella
ekonomiska konsekvenser av föreslagna strategiska mål i regionplan och finansplan.
Förvaltningarna
Förvaltningarna inkommer med en beskrivning om sina förutsättningar inför
planperioden. Det är deras inspel inför direktörens/förvaltningschefernas samt
styrelsens och nämndernas budgetarbete och övrigt arbete med verksamhetsplaner.
Förvaltningarna ska under våren ha gjort en bedömning av speciella satsningar och
ofinansierade behov.
Finansiella mål
Arbetet med de finansiella målen pågår under perioden februari-maj. Beslut fattas av
Regionfullmäktige i juni.
Ansvarig: På politisk nivå är det den politiska majoritetens regionråd som ansvarar för
arbetet med finansplanen. Ansvariga tjänstemän är ekonomidirektör, strateg budget
och uppföljning samt planeringschef.


Regionstyrelsens verksamhetsplan
Regionstyrelsens verksamhetsplan parallellplaneras med regionplanen, finansplanen
och regiondirektörens verksamhetsplan. Arbete pågår under perioden februari till
oktober. Under juni – oktober pågår budgetdialoger och bearbetning av detaljbudgetar.
Strategisk planering och mål hanteras av regionstyrelsens ordförande, 1:e och 3:e
ordförande under april till september. Beslut tas i regionstyrelsen i oktober/november.
Ansvarig: Ansvariga tjänstemän är planeringschef och ekonomidirektör.



Regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan
Parallellplanering sker med regionplan, finansplan och regionstyrelsens
verksamhetsplan under perioden februari till oktober. Under juni – oktober pågår
budgetdialoger och bearbetning av detaljbudgetar. Beslut tas i regionala
utvecklingsnämnden i oktober.
Ansvarig: På politisk nivå är det arbetsutskottet som ansvarar för arbetet. Ansvarig
tjänsteman är förvaltningschef.
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Vårdvalsnämndens verksamhetsplan
Parallellplanering sker med regionplan, finansplan och regionstyrelsens
verksamhetsplan men verksamhetsplanen måste också parallellplaneras med
förfrågningsunderlaget inför Hälsovalet som fastställs i juni. Strategisk planering och
mål hanteras i vårdvalsnämndens presidium under april till september. Under juni –
oktober pågår budgetdialoger och bearbetning av detaljbudgetar. Beslut om
verksamhetsplanen tas i oktober.
Ansvarig: På politisk nivå är det nämndens presidium som ansvarar för arbetet.
Ansvariga tjänstemän är Avdelningschef för hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen
och Chef för beställarenheten.



Regiondirektörens direktiv för Verksamhetsplanering för regiondirektören
Parallellplanering sker med regionstyrelsens och nämndernas verksamhetsplaner
tillsammans med förvaltningscheferna. Det sker under perioden februari till oktober.
Verksamhetsplanen Direktiven beslutas av regiondirektören i oktober juni-augusti och
planen anmäls sedan till regionstyrelsen och vårdvalsnämnden i novemberseptember.
Ansvarig: Regiondirektör, Förvaltningschefer, Planeringschef och regionstabschef.



Förvaltningarnas/Regionstabens verksamhetsplan
Parallellplanering sker med regionstyrelsens, nämndernas och regiondirektörens
verksamhetsplan direktiv och fastställs av regionstabschef Regiondirektören i
novemberoktober.
Ansvarig: Regionstabschef.



Områdenas verksamhetsplaner
Parallellplaneras med regiondirektörens förvaltningschefernas verksamhetsplan och
fastställs av förvaltningschef i november.
Ansvarig: Respektive områdeschef



Enheternas verksamhetsplaner
Parallellplaneras med områdenas verksamhetsplaner och fastställs av respektive
områdeschef i december.
Ansvarig: Respektive chef



Övergripande handlingsplaner för regionstyrelsens verksamhetsområde
De övergripande handlingsplaner som upprättas för Region Jämtland Härjedalen
fastställs av regiondirektören under oktober månad. Gällande handlingsplaner
revideras under perioden maj till september och parallellplaneras med
regiondirektörens verksamhetsplan.
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Avdelningschefer och områdeschefer får under maj och december månad en
redovisning om måluppfyllelse och bedömda förändringar inför revidering av
handlingsplaner.
En särskild rutin och mall finns framtagen för upprättande av övergripande
handlingsplan (RS/1321/2015).
Ansvarig: Regionstabschef
6.2.2 Uppföljning
Den kontinuerliga uppföljningen av verksamheten och måluppfyllelse sker genom
månadsrapporter, tertialrapport per april och delårsbokslut/delårsrapport per augusti samt
årsbokslut/årsredovisning till styrelse och nämnder. Regionfullmäktige behandlar
delårsbokslut/delårsrapport och årsbokslut/årsredovisning. Samtliga uppföljningar inkluderar
en ekonomisk helårsbedömning. Tabellen nedan visar vad de olika uppföljningsdokumenten
innehåller.
Dokument

Innehåll

Beslutsinstans

Månadsrapport
per februari, mars, maj,
juni, september, oktober
och november

Uppföljning av ekonomi, personal,
produktion och verksamhet.

Regionstyrelsen.

Månadsrapporter från verksamheten
lämnas in sex gånger under året (tre
vanliga månadsrapporter, inför
tertialrapport, inför delårsbokslut och
inför årsbokslut). För de månader där
de inte lämnar in något görs en central
bedömning.
I samband med de månadsrapporter
som utgår från det som
verksamheterna lämnat in görs också
en uppföljning av planer för
resultatförbättrande åtgärder.

Tertialrapport
per april

Delårsbokslut/delårsrappor

Uppföljning av ekonomi, personal,
produktion och verksamhet.
I tertialrapporten görs också en
uppföljning av planer för
resultatförbättrande åtgärder.

Regionstyrelsen
Regionala utvecklingsnämnden
och Vårdvalsnämnden beslutar
om sina underlag utifrån eget
bedömning.

Tertialrapporten följer också upp
regiondirektörens
fokusområdeninriktningar.

Regionfullmäktige informeras
om samtliga tertialrapporter.

Uppföljning av ekonomi, personal,

Regionfullmäktige
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Dokument

Innehåll

Beslutsinstans

t
per augusti och
årsbokslut/årsredovisning

produktion och verksamhet.
I boksluten görs också en uppföljning
av planer för resultatförbättrande
åtgärder och övergripande
handlingsplaner.

Regionala utvecklingsnämnden
och Vårdvalsnämndens
delårsbokslut/delårsrapport
fastställs av nämnd eller genom
beslut av ordförande.

I delårsrapport och årsredovisning
ingår uppföljning av mål i
regiondirektörens, regionstyrelsens,
regionala utvecklingsnämndens och
vårdvalsnämndens verksamhetsplaner.

Regionstyrelsen och nämnderna följer också upp sina verksamheter och mål enligt de
uppföljningsplaner som ingår i deras verksamhetsplaner. Uppföljningsplanerna anger vilka
verksamheter som ska följas upp under året och när uppföljningen ska genomföras.
Regionstyrelsen och nämnderna ska också vid varje fullmäktigesammanträde ge en
information om sina uppdrag och verksamheter. I regler för regionstyrelsens
uppföljningsansvar och uppsiktsplikt (RS/385/2015) framgår hur styrelsen arbetar utifrån sitt
uppföljningsansvar.
Fullmäktiges presidium ansvarar för uppföljning av policyer, strategier och långsiktiga
utvecklingsplaner.
På förvaltningsnivå sker uppföljning av verksamhetsplaner kontinuerligt i ledningsgrupper.
Uppföljning av övergripande handlingsplaner sker i delårsbokslut och till ledningsgrupperna
genom särskilda redovisningar. Förvaltningschefer och avdelningschefer får under maj och
december månad en redovisning om måluppfyllelse och bedömda förändringar inför
revidering av handlingsplaner.
För att säkerställa att ledningssystemet är tillgängligt, effektivt och verkningsfullt genomförs
ledningens genomgång två gånger per år inom respektive förvaltningsnivå. Ledningens
genomgång genomförs dessutom två gånger per år på regionnivå då regiondirektören
fastställer ledningssystemets status och beslutar om eventuella kompletteringar.

7 UPPSIKTSPLIKT
Utifrån kommunallagen 6 kap 1 § ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt
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över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16 a –
18 b §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i. (Lag
(2014:573).
Uppsiktsplikten innebär att styrelsen har en särställning bland nämnderna och ska ha en
övergripande kontroll över verksamheten. Den garanterar också att nämnder, egna bolag (och
styrelse) bedriver verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges mål och riktlinjer, att lagar
och förordningar efterlevs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker.
Styrelsen har rätt att göra påpekanden samt lämna råd och anvisningar om nämnders och egna
bolags verksamheter. Dock har styrelsen ingen laglig rätt att besluta om verksamhet som
nämnden har ansvar över.
Regionstyrelsen beslutade den 3-4 november 2015 om regler för regionstyrelsens
uppsiktsplikt (RS/385/2015). Reglerna innebär att styrelsen löpande ska inhämta den
information som behövs för att kunna utföra sin uppsiktsplikt. Detta sker genom
månadsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll. Utöver det ska också informationen
inhämtas som visar hur nämnd, bolag eller stiftelse uppfyller sitt syfte och uppdrag utifrån
gällande bolagsordning, ägardirektiv, stadgar etc. samt hur de uppfyller sina övergripande mål
utifrån regionplanen. Det ska även ingå en redovisning om ekonomi samt hur egenkontroll
görs. Redovisning enligt ovan ska ske i nämndernas, bolagens, stiftelsernas och föreningarnas
årsbokslut. Utöver skriftliga rapporter kan styrelsen besluta att företrädare för nämnd, bolag
och stiftelse i samband med styrelsens sammanträde ska informera regionstyrelsen om
måluppföljning och ekonomiskt resultat utifrån de mål som är satta av regionfullmäktige.

8 INTERNKONTROLL
Utöver ordinarie uppföljning kompletteras regionstyrelsens och nämndernas
uppföljningsplaner av separata internkontrollplaner som fastställs i november varje år. Sådana
upprättas för att styrelsen och nämnderna ska ha möjlighet att genomföra ytterligare kontroller
för att säkerställa att verksamheten når sina mål, följer regler och att eventuella risker på
vägen dit minimeras. Internkontroll har också ett förebyggande syfte och skapar en trygghet
för de anställda.
Internkontroll handlar om att ha ordning och reda, att veta att det som ska göras blir gjort och
att det sker på ett effektivt och säkert sätt. Den process som omfattar intern kontroll syftar till
att försäkra sig om målen uppfylls inom följande kategorier:
 Effektivitet och produktivitet i verksamheten.
 Tillförlitlig finansiell rapportering.
 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.
Internkontrollen bygger på gjorda risk- och konsekvensanalyser och utgår från styrelsens eller
nämndens verksamhetsplan. Valda riskområden följs upp och redovisas två gånger per år.
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Styrelsen beslutar därefter om eventuella åtgärdsplaner utifrån gjorda redovisningar. I
Regionstyrelsens internkontrollreglemente (LS/1477/2014) regleras arbetet med internkoll.

9 SAMMANHÅLLANDE OCH EFTERARBETE
9.1 Sammanhållande
Regionstaben ansvarar för att styrmodellen är tydlig och att den används i det dagliga arbetet.
I det uppdraget ingår att tillhandahålla dokument som beskriver hur regionen ska arbeta med
de interna processerna kring ledning och styrning samt ärendeberedning och
dokumenthantering. Regionstaben är också sammanhållande för arbetet med regionplanen,
styrelsens, vårdvalsnämndens och regiondirektörens verksamhetsplaner, uppföljningsplaner
och internkontrollplaner. Regionala utvecklingsnämndens förvaltning är sammanhållande för
regionala utvecklingsnämndens verksamhetsplan och övriga verksamhetsplaner som utarbetas
inom regionala utvecklingsnämndens förvaltning.
Samordningskansliet ansvarar för att samtliga styrande dokument publiceras i
ledningssystemet och återfinns på Insidan.

9.2 Registrering och diarieföring av styrande dokument
Styrande dokument hanteras och diarieförs i ärendehanteringssystemet Platina med undantag
av de som får hanteras i dokumenthanteringssystemet Centuri. I regionens Rutin för
dokumenthantering och ärendeberedning framgår när vilket respektive system ska användas.
Där framgår också vilka rutiner som gäller för arkivering. För att de styrande dokumenten ska
vara sökbara är det viktigt att de döps på ett enhetligt sätt, både i dokumentet och i det ärende
eller dokumenthanteringssystem som de registreras i. I respektive rutin finns anvisningar för
vad som gäller för respektive dokument.

10 STÖDDOKUMENT I ARBETET MED STYRMODELLEN
Dokumenthanteringsregler (RS/447/2015)
Regler för ärendeberedning och dokumenthantering (RS/487/2015)
Regler för styrelsens uppföljningsansvar och uppsiktsplikt (RS/385/2015)
Reglemente för Internkontroll i Region Jämtland Härjedalen (RS/1657/2015)
Mall för Policy och Riktlinjer för upprättande av policy (LS/1595/2012)
Mall för långsiktiga utvecklingsplaner (RS/406/2015)
Rutin och Mall för upprättande av övergripande handlingsplaner (RS/1321/2015)

441

23
Kost- och nutritionspolicy för Region
Jämtland Härjedalen
RS/457/2016

442

Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-06
Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/457/2016
Kost- och nutritionspolicy för Region Jämtland Härjedalen
Ärendebeskrivning
I februari 2016 biföll regionfullmäktige en motion från Berit Johansson (C) om policy för kost
och nutrition. I beslutet angavs bland annat att policyn i enlighet med Region Jämtland
Härjedalens styrmodell ska ange regionens värderingar och förhållningssätt till kost och
nutrition. Policyn ska omfatta patienter, medarbetare och besökare. Region Jämtland
Härjedalens vision och värdering, Livsmedelsverkets- och Socialstyrelsens rekommendationer
samt andra relevanta styrdokument, riktlinjer och principer ska vara grundläggande
utgångspunkter.
Ett förslag till Kost- och nutritionspolicy har utarbetats inom kostenheten i samarbete med
dietister. Förslaget har även lämnats på remiss till Region Jämtland Härjedalens nutritionsråd.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Kost- och nutritionspolicy för Region Jämtland Härjedalen antas.

I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Örjan Strömqvist
Chef Område Diagnostik teknik och service

Utdrag till
Chef Område Diagnostik teknik och service
Kostchef
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Inledning
Region Jämtland Härjedalens kost- och nutritionsarbete har inverkan på både hälsa och miljö
hos regionens patienter, medarbetare, studerande vid folkhögskolor samt medborgare. Således
är arbetet både sjukdomsbehandlande och hälsofrämjande. Huvudparten av verksamheterna
har ansvar för och ska vara delaktiga i att kost- och nutritionsarbetet håller en hög och jämn
kvalitet.
Nutrition utgör en del av den medicinska behandlingen vid många sjukdomstillstånd och är en
viktig del av vård och omsorg. För att främja ett optimalt intag av energi och näring behövs
ett strukturerat och tydligt arbetssätt från diagnos till avdukning.

Värdering
Region Jämtland Härjedalen ska vara en region att längta till och växa i. Organisationen ska
arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen, och erbjuda alla boende och besökare
en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. All verksamhet ska kännetecknas av välkomnande,
handlingskraft och pålitlighet.
För kost- och nutritionsarbetet innebär detta att Region Jämtland Härjedalen ska
tillhandahålla:




Individanpassade måltider enligt Socialstyrelsens vägledning Näring för god vård och
omsorg – en vägledning för att förebygga och behandla undernäring.
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande måltider enligt Nordiska ministerrådets
näringsrekommendationer Nordiska Näringsrekommendationer (NNR),
Livsmedelsverkets Hitta ditt sätt – att äta grönare, Lagom mycket och röra på sig.
Ett utbud och en måltidsservice som är god, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig
och säker enligt Livsmedelsverkets Måltidsmodellen.

Kost- och nutritionsarbetet styrs även av nationella lagar, riktlinjer och föreskrifter samt
Region Jämtland Härjedalens gällande policys.
Region Jämtland Härjedalens kost- och nutritionspolicy omsätts i en handlingsplan.

Begrepp
Med sjukdomsbehandlande avses nutrition i medicinskt syfte för att främja tillfrisknande eller
förhindra ytterligare sjukdomsförlopp.
Med hälsofrämjande avses förebyggande folkhälsoarbete för att främja en hälsosam livsstil.
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PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2016-08-30

Plats och tid

Aulan, Torsta, Ås kl. 08:00-15:00

Beslutande ledamöter

Robert Uitto (S) (Ordförande)
Anton Hammar (S)
Jörgen Persson (S)
Martine Eng (S)
Susanné Wallner (M) (Vice ordförande)
Jan-Olof Andersson (M)
Elise Ryder Wikén (M)
Eva Hellstrand (C) (2:e vice ordförande)
Jörgen Larsson (C)
Bo Danielsson (V) ersätter Marie Svensson (V)
Anton Nordqvist (MP) ersätter Carina Asplund (C)
Stefan Nilsson (KD) ersätter Thomas Johansson Nordqvist (SD)
Jonny Springe (S) ersätter Kata Nilsson (S)

Övriga närvarande

Anders Byström (Förvaltningschef)
Håkan Lundmark (Områdeschef kompetens och utveckling)
Ruth Eriksson (Områdeschef infrastruktur och kommunikationer)
Jan Molde (Infrastrukturstrateg)
Berit Eriksson (Infrastrukturstrateg)
Martina Lundholm (Områdeschef näringsliv)
Anna Omberg (Internationell strateg)
Arne Nilsson (Förvaltningscontroller)
Ulf von Sydow (Regional utvecklingsstrateg)
Anna Backlund (Sekreterare)

Utses att justera

Eva Hellstrand

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Anna Backlund

Ordförande

................................................
Robert Uitto

……………………………………….

Justerande

................................................
Eva Hellstrand

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionala utvecklingsnämnden
2016-08-30

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2016-09-14

Datum för anslags
nedtagande

2016-10-05

Regional utveckling
.................................................
Anna Backlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1
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PROTOKOLL
2
Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2016-08-30

Justeringens plats och tid

Regionens hus , 2016-09-13 00:00

Protokollet omfattar

§129

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
3
Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2016-08-30

§129

Folkhälsopolicy 2016-2019 (RUN/151/2015)
Sammanfattning
I Jämtlands län råder politisk enighet om att skapa samhälleliga förutsättningar för att nå
målet om en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Detta manifesteras i att länets
politiker kraftsamlat kring en länsövergripande Folkhälsopolicy 2011 - 2015.
Insatserna enligt Folkhälsopolicyns intentioner utgör grunden till länets samlade
folkhälsoarbete vilket ska bidra till en mer jämlik hälsa och skapa en framtidstro.
Folkhälsopolicyn utgör ett underdokument till den Regionala Utvecklings Strategin (RUS).
En reviderad Folkhälsopolicy 2016 – 2019 är nu framtagen av Folkhälso Z, dvs det politiskaoch tjänstemannanätverk vilket utgör ett rådgivande organ i enlighet med intentionerna i
Folkhälsopolicyn. Folkhälsopolicyn har remissbehandlats. Med utgångspunkt i detta har
Folkhälso Z utarbetat ett slutligt förslag där hänsyn tagits till framförda förbättringsförslag.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Folkhälsopolicy 2016-2019 antas.

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
Folkhälsopolicy 2016-2019 antas.

Expedieras till
Fullmäktigesekreterare Charlotte Funseth, Folkhälsopolitisk strateg Göran Hallman samt
länets alla kommuner

Beslutsunderlag





§138 AU Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2016-2019 - revidering (RUN/151/2015)
Tjänsteskrivelse; revidering av gällande folkhälsopolicy
Förslag till revideringar; Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2016-2019
Folkhälsopolicy 2011-2015

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3
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Generellt byte av bilder för att markera den ”nya” policyn kommer att införas

VÅR HÄLSA – LÄNETS MÖJLIGHET
FOLKHÄLSOPOLICY FÖR JÄMTLANDS LÄN 2016-2019

Sid 2
Jämtlands län som region har unika möjligheter till ett gott liv...
... och i den här folkhälsopolicyn skapar vi en gemensam syn på hur vi
tillsammans ska möjliggöra detta goda liv. Genom att jobba i en gemensam
riktning när vi bygger vårt samhälle kan vi underlätta för våra medborgare att
välja så goda, inspirerande och hälsosamma liv som möjligt – utifrån sina egna
förutsättningar.
Människors hälsa påverkas av många olika omständigheter – från närliggande
individuella faktorer till olika samhällsfaktorer. Därför behövs insatser på flera
olika nivåer och i flera olika delar av samhället. Samverkan blir en nyckel till
framgång.
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Ett strategiskt val är och har varit att länets folkhälsopolicy utgår från de
faktorer som påverkar hälsan, hälsans bestämningsfaktorer, istället för att utgå
från sjukdom och hälsoproblem. Länets politiker har enats om fyra viktiga
insatsområden där bästa möjliga effekt kan förväntas
– trygga uppväxtvillkor, utbildning och arbete, hälsofrämjande miljö samt
delaktighet och inflytande.
I denna nu beslutade förlängda Folkhälsopolicy 2016 – 2019 kvarstår
insatsområdena från tidigare policy men utvidgas med perspektiv på nya
utmaningar för folkhälsan såsom globala befolkningsomflyttningar, samhällets
utveckling mot ökad urbanisering och centralisering, klimatförändringar och
dess konsekvenser för hälsan, mm.

I folkhälsopolicyns insatsområden finns en rekommenderad gemensam riktning.
Med den som stöd ska respektive kommun men gärna även övriga aktörer ta
fram egna handlingsplaner, utifrån de lokala förutsättningar som finns. De lokala
planerna bör fokusera på de fyra prioriterade insatsområdena – så att länets
gemensamma utveckling möjliggörs och förstärks.
Folkhälsopolicyn har tagits fram och antagits av politiker från samtliga länets
kommuner samt Region Jämtland Härjedalen. Administrativt ansvarig
organisation för policyns genomförande är Region Jämtland Härjedalen.
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Sida 3
BILD
Vision: ”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen
för en hållbar utveckling i Jämtlands län.”
Grunderna till hälsa och välbefinnande formas av sociala, ekonomiska såväl som
ekologiska faktorer; livsvillkor som är påverkbara genom politiska beslut.
Balansen vad gäller dessa förhållanden leder till en jämlikt fördelad hälsa och
påverkar förutsättningarna för den enskilde att tillägna sig goda levnadsvanor.
Genom att skapa förutsättningar för så goda uppväxtvillkor som möjligt får vi
långsiktigt en friskare befolkning. Förutom egenvärdet med en god hälsa stärker
det också förutsättningarna för en hållbar utveckling i regionen.

Sida 4:
Folkhälsopolicyns fyra områden
Vi har valt att utgå ifrån fyra utvecklingsområden i det strukturerade länsarbetet
med de utmaningar som påverkar folkhälsan. Till dessa tillkommer de ovan
angivna nya utmaningarna. Utvecklingsområdena inkluderas samt konkretiseras
i de lokala och regionala handlingsplaner som utvecklas och följs upp genom
etablerade regionala folkhälsonätverk.
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Sida 4 och 5: Ramar och texter behålls, dock byts texten i första punkten
under Trygga uppväxtvillkor till ”Goda barn- och vuxenkontakter” (Bilder
och färger byts för att säkra läsintresset.)
Sida 6:
Utgångspunkter för Folkhälsopolicyn
I Jämtlands län ska vi skapa samhälleliga förutsättningar för att nå visionen om
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vi vill göra en kraftsamling
kring folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på barn, ungdomar och äldre.
Vårt gemensamma folkhälsoarbete i länet ska främja social, psykisk och fysisk
hälsa och öka människors välbefinnande. Viktigt är att minska de höga
ohälsotalen. Därigenom ges människor ökade förutsättningar för stärkt
självkänsla, framtidstro och en känsla av sammanhang. Insatserna inom ramarna
för detta folkhälsoarbete ska bidra till en mer jämställd och jämlikt fördelad
hälsa samt skapa en framtidstro.
Folkhälsopolicyn är ett politiskt dokument som uttrycker politiska värderingar
och fokuserar på förändringar av livsvillkor vilka påverkas genom politiska
beslut.

RUTA:
Jämtlands läns folkhälsoarbete ska utgå ifrån att samhället ska
vara inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för
alla – oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning,
etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk situation.

453

Länets övergripande folkhälsopolicy utgör en grund för lokala egna
handlingsplaner som respektive huvudman samt övriga aktörer ansvarar för –
utifrån sina egna förutsättningar.
Folkhälsa är en viktig fråga för hela samhället. Denna folkhälsopolicy är därför
resultatet av en övergripande beskrivning av områden där kommuner och
Region Jämtland Härjedalen kommer att söka ett vidare samarbete. Viktiga
samverkansparter i länets folkhälsoarbete är de ideella organisationerna,
näringslivet samt regionala och statliga organ.
Framtagandet av folkhälsopolicyn har skett i en gemensam process med
representanter för länets kommuner och Region Jämtland Härjedalen.
Det gemensamma politiska folkhälsonätverket – Folkhälso Z - har enats om de
förslag till områden som policyn fortsatt fokuserar på. Förslaget till policyn har
behandlats hos länets kommuner.

Länets Folkhälsopolicy utgör ett av de regionala underdokument på vilken den
Regionala Utvecklings Strategin (RUS) vilar. Till dessa hör även länets
Ungdomsstrategi, ANDT-strategi, Integrationsstrategi m.fl.
Sida 8:

Bild: Vår arbetsmiljö påverkar hur vi mår och hur vi presterar.
Det gäller naturligtvis också för våra barns skolmiljö. Folkhälsa inom det här
området handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta till sig
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kunskap. Detta kan ske genom att skapa en trivsam miljö, att möjligheter ges till
aktiviteter på rasten, att lunchraster schemaläggs tillräckligt långa och att bra
mellanmål erbjuds i skol-cafeterior.
!! Bilden i nya FHP skall behålla fokus på barn i aktiv skolmiljö men hämtas
från en skolmiljö i länet.
Sida 9:
Hälsans bestämningsfaktorer
Figuren hälsans bestämningsfaktorer skapades för att åskådliggöra vad som
påverkar hälsan. Den yttersta halvcirkeln står för omgivningsfaktorer, sedan
följer livsvillkor, levnadsvanor/livsstil, sociala nätverk, individen samt de
opåverkbara individuella faktorerna ålder, kön och arv.
Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer som på olika sätt och på olika
nivåer samspelar med varandra. Detta blir tydligt om man studerar figuren för
hälsans bestämningsfaktorer.

Regnbågsfigur:

Baserad på figur av Dahlgren & Whitehead 1991*
*Referensen behålls
En del bestämningsfaktorer kan påverkas genom individuella ställningstaganden
och uttrycks genom våra levnadsvanor och vår livsstil. I allmänhet behövs det
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dock politiska beslut och kollektiva åtgärder, för att styra faktorer som inte är
direkt påverkbara för individen själv.

Sida 10:
Att kunna påverka tillvaron - att ha makt i vardagen - har visat sig vara en
betydelsefull faktor för en god hälsa. De som själva kan planera och styra sina
liv har i större utsträckning en bättre hälsa än de som inte har den möjligheten.
Detta är nära kopplat till i vilken grad man upplever sig vara delaktig och kan
påverka i samhället.
Figur: Olika perspektiv:

Det individuella avgör storleken på “bollen” (bördan) som
“rullas framför” individen i livet, baserat på möjliga livsval.
Samhället reglerar lutningen på backen (genom politiska
beslut med påverkan av livsvillkoren).
Göran Hallman baserad på förlaga av: Peter F. Hjorth, Prof. Norge

RUTA:
Förtydligande:
En livsstil (levnadsvanor) är en människas sätt att leva och organisera sitt liv.
Livsvillkoren (levnadsförhållandena) skapas av hur ett samhälle organiseras
och struktureras.
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Sida 11:
Framgångsfaktorer
För att folkhälsoarbetet ska bidra till en positiv utveckling i länet krävs att
folkhälsoaspekterna integreras i den ordinarie verksamheten samt i styrande
dokument. På detta vis finns alltid folkhälsoaspekterna med inför beslut och i
samband med uppföljning. Vidare krävs en övergripande dialog mellan
samhällets olika aktörer för att erforderliga resurser ska kunna ställas till
förfogande för främjande och förebyggande insatser.
Folkhälsoarbetet i länet bör delas upp i fyra olika angreppssätt för att fortsätta
och löpande nå framgång:
1. Mäta, kartlägga och analysera
2. Utföra insatser
3. Följa upp och utvärdera insatser
4. Bredda kunskapsbasen:
- utveckla yrkesgrupper med expertis om sociala bestämningsfaktorer
- öka allmänhetens medvetenhet
!! Ovanstående punkter kommer i samverkan med kommunikationsbyrån
se över möjligheten att omvandla till en begriplig figur.
För att öka möjligheten att avgöra i vilken grad som de olika insatsområdenas
värderingar uppnås, finns ett målbeskrivande dokument. Det utgör en
sammanställning gemensamt framtagen av samt beskriver de insatser som görs
av kommuner, Region Jämtland Härjedalen, frivilligorganisationer, näringsliv,
samt övriga aktörer.
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Samarbete
Samverkan mellan kommunerna och Region Jämtland Härjedalen samt övriga
aktörer i olika folkhälsonätverk är en central förutsättning för policyns
genomslagskraft både på politisk och på tjänstemannanivå. Detta öppnar upp för
ett effektivare resursutnyttjande eftersom det då blir möjligt att dela på
tillgänglig kunskap och erfarenhet. De centrala resurser som finns bör därför
betraktas som länsgemensamma resurser.
Det finns ett behov av stöd och kunskapsöverföring så att länets gemensamma
resurser inom folkhälsoområdet kan nyttjas mer konstruktivt. Detta manifesteras
i att länsgemensamma folkhälsonätverk vilka leds av folkvalda politiker finns
etablerade där länets olika aktörer kan mötas.
Olika regionala statliga organ är viktiga samverkansparter. Även näringslivet har
som arbetsgivare stor betydelse för utvecklingen av befolkningens hälsa. De
ideella organisationerna har andra perspektiv och andra drivkrafter än övriga
samhällsorgan, som gynnar en positiv hälsoutveckling. De ideella
organisationerna har dessutom unika möjligheter att nå medborgarna i deras
vardag. Samarbetet ska ske utifrån de lokala handlingsplaner som tas fram ute i
länet och som baseras på den övergripande folkhälsopolicyn.

Folkhälsofrågor av gemensamt intresse i länet hanteras på en övergripande nivå
av Region Jämtland Härjedalen.

Sida 12:
Det är viktigt att knyta folkhälsoarbetet till EU2020 med särskilt fokus på
punkten ”Främja social delaktighet och bekämpa fattigdom”, där det slås fast att
medlemsstaterna ska främja fullt deltagande i samhället och utöka möjligheterna
till sysselsättning.
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Såväl nationella mål som EU:s hälsopolitiska styrdokument samt WHO Hälsa
2020 ska beaktas.
!! Förtydligande i form av en figur över ”flernivåstyret” kommer tillföras.

Uppföljning
En uppföljning och utvärdering av folkhälsoarbetet utifrån folkhälsopolicyn ska
göras minst en gång under varje mandatperiod av Folkhälso Z. Revidering av
policyn ska ske senast 2019. En verksamhetsplan utarbetas årligen för det
politiska nätverket Folkhälso Z. Ansvaret att revidera, kommunicera och
samordna centralt stöd avseende folkhälsopolicyn ligger hos Region Jämtland
Härjedalen.

Bakgrundsmaterial
Bakgrundsmaterial och referensförteckning kan erhållas från respektive
kommun, samt Region Jämtland Härjedalen.

RUTA:
Det är med hälsa som med kärlek. Den blir större när fler får ta del av den. I dag
finns det olika grupper i vårt samhälle som vi behöver fokusera extra på för att
deras hälsa ska bli bättre, t.ex. barn, ungdomar och äldre. När deras hälsa
förbättras leder det till att hela samhället mår bättre.
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Sista sidan (baksidan):
Det underlagsmaterial som använts vid arbetet med folkhälsopolicyn
finns samlat på Region Jämtland Härjedalen.
Hör av dig dit om du vill ta del av materialet.
Region Jämtland Härjedalen, e-post: info@regionjh.se
Utvecklingsenheten, folkhälsoresurser, e-post: folkhalsocentrum@regionjh.se
Folkhälsopolicyn för Jämtlands län 2016–2019 har tagits fram genom
samverkan mellan länets alla kommuner och Region Jämtland Härjedalen.
Om du har frågor kring innehållet och arbetet med policyn är du
välkommen att kontakta Göran Hallman, folkhälsopolitisk strateg,
Region Jämtland Härjedalen. Telefon: 063-14 65 24
E-post: goran.hallman@regionjh.se
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vår hälsa
– länets möjlighet
Folkhälsopolicy För jämtlands län 2011–2015
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folkhälsopolicy Jämtlands län 2011–2015
förord

Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...

... och i den här folkhälsopolicyn skapar vi en gemensam syn på hur vi tillsammans ska
möjliggöra detta goda liv. Genom att jobba i en gemensam riktning när vi bygger vårt
samhälle kan vi underlätta för våra medborgare att välja så goda, inspirerande och
hälsosamma liv som möjligt – utifrån sina egna förutsättningar.

Människors hälsa påverkas av många olika omständigheter – från närliggande individuella
faktorer till olika samhällsfaktorer. Därför behövs insatser på flera olika nivåer och i flera
olika delar av samhället. Samverkan blir en nyckel till framgång.

Ett strategiskt val är att folkhälsopolicyn utgår från de faktorer som påverkar hälsan, hälsans
bestämningsfaktorer, istället för att utgå från sjukdom och hälsoproblem. Länets politiker
har därför valt ut fyra viktiga insatsområden där bästa möjliga effekt kan förväntas
– trygga uppväxtvillkor, utbildning och arbete, hälsofrämjande miljö samt delaktighet
och inflytande.
I folkhälsopolicyn finns en rekommenderad gemensam riktning. Med den som stöd ska
respektive kommun ta fram egna handlingsplaner, utifrån de lokala förutsättningar som
finns. De lokala planerna bör fokusera på de fyra prioriterade insatsområdena – så att
länets gemensamma utveckling möjliggörs och förstärks.

Folkhälsopolicyn har tagits fram och antagits av politiker från samtliga länets kommuner
samt landstinget. Ansvarig för policyns genomförande är Regionförbundet Jämtlands län.

Ragunda
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Vision: ”Hälsa på lika villkor för hela befolkningen
för en hållbar utveckling i Jämtlands län.”

Grunderna till hälsa och välbefinnande formas av sociala och ekonomiska faktorer; livs
villkor som är påverkbara genom politiska beslut. Obalansen vad gäller dessa förhållanden
leder till ojämlik hälsa och påverkar förutsättningarna att tillägna sig goda levnadsvanor.
Genom att skapa förutsättningar för så goda uppväxtvillkor som möjligt får vi en friskare
befolkning. Förutom egenvärdet med en god hälsa stärker det också förutsättningarna för
en hållbar utveckling i regionen.

463

folkhälsopolicy Jämtlands län 2011–2015

folkhälsopolicyns fyra områden
Vi har valt att utgå ifrån fyra utvecklingsområden i det strukturerade läns
arbetet med de utmaningar som påverkar folkhälsan. Utvecklingsområdena
konkretiseras i lokala och regionala handlingsplaner som utvecklas inom ett
länsgemensamt folkhälsonätverk.

Trygga uppväxtvillkor

Förutsättningar för detta skapas genom:
• En god föräldra-/barnrelation.

• Goda sociala villkor för barnfamiljer.
• En trygg ekonomisk situation.

Utbildning och arbete

Förutsättningar för detta skapas genom:
• En förskola/skola som ger alla samma
förutsättningar, oavsett var du bor.
• Hälsofrämjande skolutveckling.

• Ett brett utbildningsutbud som även
är lokalt anpassat.

• Framtidsinriktad- och arbetsmarknadsanpassad utbildning.
• Att ta vara på mångfalden i arbetslivet.
• Verktyg för att våra medborgare ska
kunna stanna kvar i eller återkomma
till arbetslivet.
• Möjligheter till livslångt lärande.

• Att utveckla samarbete mellan olika
aktörer för en tryggare arbetsmarknad
för ungdomar.
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Hälsofrämjande miljö
Förutsättningar för detta skapas genom:
• Att i alla planeringsprocesser väga
in fysiska, psykiska, sociala och
trygghetsaspekter.

• Social gemenskap i när- och bostadsområde som utgör stödjande nätverk.
• Fritids- och kulturutbud som formar
identiteter, kulturer och livsprojekt.
• Att samlokalisera arenor för möten
mellan alla grupper av människor.
• Att naturmiljöer och grönområden
finns tillgängliga på nära håll.

• Ett fokus på hälsosamt åldrande och
dess möjligheter i olika miljöer.

Delaktighet och inflytande
Förutsättningar för detta skapas genom:

• Förbättrade möjligheter till inflytande,
kontroll och att kunna påverka sitt liv.
• Ökade möjligheter för medborgarna
att vara delaktiga i styrning och
utveckling av samhället – av särskild
stor vikt när det gäller jämställdhet,
integration, funktionsnedsättning
och arbetsmarknad.
• Ett öppnare beslutsfattande och en
positiv inställning till dialoger.

• Hälsofrämjande ledarskap som främjar
delaktighet och inflytande.

465

folkhälsopolicy Jämtlands län 2011–2015

UtgångspUnkter för folkhälsopolicyn
I Jämtlands län ska vi skapa samhälleliga förutsättningar för att nå målet om en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen. Vi vill göra en kraftsamling kring folkhälsoarbetet med
ett särskilt fokus på barn, ungdomar och äldre. Vårt gemensamma folkhälsoarbete i länet
ska främja social, psykisk och fysisk hälsa samt öka människors välbefinnande. Därigenom
ges människor ökade förutsättningar för stärkt självkänsla, framtidstro och en känsla av
sammanhang. Insatserna inom ramarna för detta folkhälsoarbete ska bidra till en mer
jämlik hälsa och skapa en framtidstro.

Folkhälsopolicyn är ett politiskt dokument som uttrycker politiska värderingar och fokuserar
på förändringar av livsvillkor vilka påverkas genom politiska beslut.

Jämtlands läns folkhälsoarbete ska utgå ifrån att samhället ska
vara inkluderande – det vill säga att samhället ska skapas för
alla – oavsett genus, ålder, nationalitet, religion, sexuell läggning,
etnicitet, funktionsnedsättning och socioekonomisk situation.

Länets övergripande folkhälsopolicy utgör en grund för lokala handlingsplaner som
respektive huvudman ansvarar för – utifrån lokala förutsättningar.

Folkhälsa är en viktig fråga för fler än kommuner och landsting. Denna folkhälsopolicy
är resultatet av en övergripande beskrivning av områden där kommuner och landsting
kommer att söka ett vidare samarbete. Viktiga samverkansparter i länets folkhälsoarbete
är de ideella organisationerna, näringslivet samt regionala och statliga organ.

Framtagandet av folkhälsopolicyn har skett i en gemensam process med länets kommuner
och landstinget. Gemensamma arbetsgrupper (fokusgrupper) har diskuterat fram förslag
till områden som policyn fokuserar på. Dialog har även förts med olika intresseorganisa
tioner, myndigheter och näringsliv. Förslag till policy har remissbehandlats hos länets
kommuner.
Folkhälsopolicyn ska ses som ett underdokument till den regionala utvecklingsstrategin.
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Vår arbetsmiljö påverkar hur vi mår och hur vi presterar.
det gäller naturligtvis också för våra barn. folkhälsa
inom det här området handlar om att skapa bästa
möjliga förutsättningar för att ta till sig kunskap.
alltså skapa en trivsam miljö, ge möjlighet till
aktiviteter på rasten, schemalägga tilläckligt långa
lunchraster och erbjuda bra mellanmål i skolcafeterior.
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hälsans bestämningsfaktorer
Hälsans bestämningsfaktorer skapades av Dahlgren/Whitehead 1991 för att åskådliggöra
vad som påverkar hälsan. Den yttersta halvcirkeln står för omgivningsfaktorer, sedan
följer livsvillkor, levnadsvanor/livsstil, sociala nätverk, individen samt de opåverkbara
individuella faktorerna ålder, kön och arv.

Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer som på olika sätt och på olika nivåer samspelar
med varandra. Detta blir tydligt om man studerar schemat för hälsans bestämningsfaktorer.

baserad på figur av dahlgren & Whitehead 1991*

* dahlgren, göran & Whitehead, margaret (1991): policies and strategies to promote social equity in health. stockholm: institute for future studies

En del bestämningsfaktorer kan påverkas genom individuella ställningstaganden och
uttrycks genom våra levnadsvanor och vår livsstil. I allmänhet behövs det dock politiska
beslut och kollektiva åtgärder, för att styra faktorer som inte är direkt påverkbara för
individen själv.
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Att kunna påverka tillvaron  att ha makt i vardagen  har visat sig vara en betydelsefull
faktor för en god hälsa. De som själva kan planera och styra sina liv har i större utsträckning
en bättre hälsa än de som inte har den möjligheten. Detta är nära kopplat till i vilken grad
man upplever sig vara delaktig och kan påverka i samhället.

Olika perspektiv:

Det individuella avgör storleken på “bollen” (bördan) som
“rullas framför” individen i livet, baserat på möjliga livsval.
Samhället reglerar lutningen på backen (genom politiska
beslut med påverkan av livsvillkoren).

göran hallman baserad på förlaga av: peter f. hjorth, prof. norge

Förtydligande:
En livsstil (levnadsvanor) är en människas sätt att leva och organisera sitt liv.
Livsvillkoren (levnadsförhållandena) skapas av hur ett samhälle organiseras
och struktureras.
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framgångsfaktorer
För att folkhälsoarbetet ska bidra till en positiv utveckling i länet krävs att folkhälso
aspekterna integreras i den ordinarie verksamheten samt i styrande dokument. På detta
vis finns alltid folkhälsoaspekterna med inför beslut och i samband med uppföljning.
Vidare krävs en övergripande dialog mellan samhällets olika aktörer för att erforderliga
resurser ska kunna ställas till förfogande för främjande och förebyggande insatser.
Folkhälsoarbetet i länet bör delas upp i fyra olika angreppssätt för att fortsätta och
löpande nå framgång:
1.Mäta och kartlägga
2.Insatser
3.Utvärdera insatser

4.Bredda kunskapsbasen:
- utveckla yrkesgrupper med expertis
om sociala bestämningsfaktorer
- öka allmänhetens medvetenhet

Samarbete

Samverkan mellan kommunerna och landstinget i olika folkhälsonätverk är en central
förutsättning för policyns genomslagskraft både på politisk och på tjänstemannanivå.
Detta öppnar upp för ett effektivare resursutnyttjande eftersom det då blir möjligt att
dela på tillgänglig kunskap och erfarenhet.

Det finns ett behov av stöd och kunskapsöverföring till mindre kommuner som inte har
egna folkhälsotjänstemän. Det innebär att länets gemensamma resurser inom folkhälso
området kan nyttjas mer konstruktivt. Det behövs ett länsgemensamt folkhälsonätverk.

Olika regionala statliga organ är viktiga samverkansparter. Även näringslivet har som
arbetsgivare stor betydelse för utvecklingen av befolkningens hälsa. De ideella organisa
tionerna har andra perspektiv och andra drivkrafter än övriga samhällsorgan, som gynnar
en positiv hälsoutveckling. De ideella organisationerna har dessutom unika möjligheter
att nå medborgarna i deras vardag.
Samarbetet ska ske utifrån de lokala handlingsplaner som tas fram ute i länet och som
baseras på den övergripande folkhälsopolicyn.
Folkhälsofrågor av gemensamt intresse i länet hanteras på en övergripande nivå av
Regionförbundet Jämtlands län.
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Det är viktigt att knyta folkhälsoarbetet till EU2020 med särskilt fokus på punkten
”Främja social delaktighet och bekämpa fattigdom”, där det slås fast att medlemsstaterna
ska främja fullt deltagande i samhället och utöka möjligheterna till sysselsättning.
Nationella folkhälsopolitiska dokument och mål ska beaktas.

Uppföljning

En uppföljning och uppdatering av folkhälsoarbetet i länet utifrån folkhälsopolicyn ska
göras minst en gång under varje mandatperiod. Revidering ska ske senast 2015. Folkhälsopolicyn utgör ett underdokument till länets antagna regionala utvecklingsstrategi (RUS).
Ansvaret att revidera, kommunicera och samordna arbetet med folkhälsopolicyn ligger
hos Regionförbundet Jämtlands län.

Bakgrundsmaterial

Bakgrundsmaterial och referensförteckning kan erhållas från respektive kommun,
Jämtlands läns landsting samt Regionförbundet Jämtlands län.

det är med hälsa som med kärlek. den blir
större när fler får ta del av den. i dag finns
det olika grupper i vårt samhälle som vi
behöver fokusera extra på för att deras
hälsa ska bli bättre, t.ex. barn, ungdomar
och äldre. när deras hälsa förbättras leder
det till att hela samhället mår bättre.
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Det underlagsmaterial som använts vid arbetet med folkhälsopolicyn
finns samlat på Regionförbundet Jämtlands län och på Folkhälsocentrum.
Hör av dig dit om du vill ta del av materialet.
Regionförbundet, epost: info@regionjamtland.se
Folkhälsocentrum, epost: folkhalsocentrum@jll.se
Folkhälsopolicyn för Jämtlands län 2011–2015 har tagits fram genom
ett samarbete mellan länets alla kommuner och landstinget i Jämtlands
län. Om du har frågor kring innehållet och arbetet med policyn är du
välkommen att kontakta Göran Hallman, folkhälsopolitisk strateg,
Regionförbundet Jämtlands län.
Telefon: 063-14 65 24
Epost: goran.hallman@regionjamtland.se

Folkhälsopolicyn antogs och utgavs av Regionförbundet Jämtlands län år 2011.
Dnr 2011-49
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PROTOKOLL
Mötesdatum

Vårdvalsnämnden

2016-09-15

§35

Förfrågningsunderlag vårdval medicinsk fotvård 2017 (VVN/17/2016)
Sammanfattning
Regionen beslutade att från 1 januari 2013 införa vårdval inom medicinsk fotvård vilket
innebär att vårdgivare som ska utföra fotvårdsbehandling på patienter med remiss, kan ansluta
sig och få ersättning från regionen. Vårdvalet gäller för patienterna med diagnoserna,
diabetes, reumatoid artrit (RA) och arteriell insufficiens i de nedre extremiteterna. Utifrån
behov subventionerar regionen upp till fyra behandlingar per patient och år. För patienter med
reumatoid artrit har ett liknande avtal funnits sedan 90- talet. Primärvårdens totala kostnad för
fotvård är 4 mkr för totalt ca 10 000 besök/år. 6 % av dessa besök görs av patienter med
diagnosen reumatoid artrit, vilket motsvarar ca 240 000kr. Övriga patientgrupper utgör
följande andel av besöksandelen, diabetiker (90 %) och arteriell Insufficiens (4 %). Under
slutet av 90-talet var motivet för att få hjälp med fotvård relativt stort för patienter med
reumatiod artrit då många pga. nedsatt handfunktion hade svårt att sköta sina fötter.
Handfunktionen blev nedsatt relativt tidigt i sjukdomsförloppet med minskad handstyrka och
sekundära svårigheter att sköta egen fotvård. Sällan utgjordes indikationen för fotvård av
strikt medicinska skäl utan kan ses som en hjälp till egenvård i sårförbyggande syfte. De
senaste två decennierna har biologiska läkemedel helt förändrat situationen. Endast ett fåtal
patienter med RA-diagnosen blir numera så funktionsnedsatta att de inte klarar sin egen
fotvård. I ett ansträngt ekonomisk läge förefaller det därför som att man generellt bör kunna
dra in fotvårdsförmånen till patient med inflammatorisk reumatisk sjukdom, med undantag för
reumatiker med nedsatt handfunktion, utan att detta får betydande medicinska konsekvenser.

Förslag till beslut
Vårvalssnämnden föreslår regionfullmäktige. Förändringar i förfrågningsunderlag vårdval
medicinsk fotvård 2017 fastställs.

Beslut
Vårdvalsnämnden föreslår regionfullmäktige. Förändringar i förfrågningsunderlag vårdval
medicinsk fotvård 2017 fastställs.

Protokollsanteckning
Centerpartiet anser att beslutsunderlaget ska utvecklas gällande att statistiskt påvisa hur de
biologiska läkemedlen förändrat situationen för patienter med RAdiagnosen. Reumatikerföreningen, utifrån ett patient inflytande perspektiv, har informerats via
mail och regionen har fått svar. Då ska detta även nämnas i beslutsunderlaget.

Beslutsunderlag
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INBJUDAN ATT LÄMNA ANSÖKAN OM ATT
DELTA I VÅRDVAL MEDICINSK FOTVÅRD
Landstingsfullmäktige i Jämtlands län beslutade april 2012 att införa valfrihetssystem inom
medicinsk fotvård från den 1 januari 2013, nedan kallat vårdval medicinsk fotvård. Via remiss
och genom det individuella valet följer en ersättning till vårdgivaren.
För att delta i valfrihetssystemet krävs en godkännandeprocess av vårdgivarna. Detta innebär att
Region Jämtland Härjedalen har infört ett kvalificeringssystem där vårdgivare ska kvalificera sig
i två steg:



Kvalificering utifrån affärsmässiga förutsättningar
Kvalificering utifrån den yrkesmässiga rollen som uppdraget omfattar.

Hälso- och sjukvård i Region Jämtland Härjedalen
God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län är Region Jämtland Härjedalens vision.
Det betyder bland annat att alla människor i Jämtlands län ska ha god hälsa och kunna hålla sig
friska längre i ett hälsofrämjande län. Region Jämtland Härjedalens värdegrund anger att alla
medarbetare i sina dagliga möten och samtal ska handla med respekt för alla människors lika
värde, visa förtroende för andra och utgå från en helhetssyn på Region Jämtland Härjedalen och
dem Region Jämtland Härjedalen är till för.
Länet har cirka 127 000 invånare i åtta kommuner med Östersund som residensstad. Avstånden i
länet är stora och med turismen ökar befolkningen periodvis dramatiskt. Den specialiserade
vården bedrivs inom olika centrum områden och det enda sjukhuset finns i Östersund.
Primärvården är basen i hälso- och sjukvården och en viktig del i ett glest befolkat län.
Ansökan
Region Jämtland Härjedalen redovisar alla dokument för uppdraget i denna ansökan och de utgör
tillsammans de underlag som beskrivs i vårdval medicinsk fotvård. Samtliga handlingar som är
aktuella för deltagare i valfrihetssystemet finns att hämta på hemsidan,
www.regionjh.se/Medicinsk fotvård eller på www.valfrihetswebben.se.
Med vänlig hälsning

David Berglund (S)

Björn Eriksson

Vårdvalsnämndens ordförande

Regiondirektör
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1 DEFINITIONER
Förfrågningsunderlag: Uppdragsbeskrivning och underlag för ansökan om att delta i vårdval
medicinsk fotvård, som Region Jämtland Härjedalen tillhandahåller.
Godkännande: Alla sökande som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer att
godkännas för att bli en del av vårdval medicinsk fotvård
Region Jämtland Härjedalen: Upphandlande myndighet.
Leverantör: Den som ansöker om att bli godkänd vårdgivare i vårdval medicinsk fotvård (före
eventuellt godkännande).
LOV: Lagen om valfrihetssystem SFS 2008:962.
Vårdval medicinsk fotvård: Region Jämtland Härjedalens benämning på valfrihetssystem inom
medicinsk fotvård.
Vårdgivare: Leverantör i vårdval medicinsk fotvård efter godkännande.
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2 INLEDNING
2.1 LEVERANTÖRENS ÅTAGANDE OCH UPPDRAG
Vårdval medicinsk fotvård avser ett kontraktsbundet vårduppdrag. Leverantörens uppdrag och
åtagande framgår av detta förfrågningsunderlag

2.2 FRI ETABLERING
Leverantör som ansöker om godkännande kan själv välja geografisk lokalisering för sin
verksamhet, inom Jämtlands län. Under förutsättning att denne uppfyller kraven i
förfrågningsunderlaget kommer godkännande att utfärdas. Region Jämtland Härjedalen kommer
ej att begränsa antalet etableringar.
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3 UPPDRAGSSPECIFIKATION
3.1 PRINCIPER FÖR MEDBORGARENS VAL
En medborgare, med giltig remiss, kan välja och erhålla vård hos alla godkända vårdgivare.
Vårdgivaren kan inte neka att ta emot medborgare.
Vid ett ickeval, tillämpas principen närmsta fotvårdsleverantör inom kommunen.

3.2 UPPDRAGET
Helhetssyn, kontinuitet, närhet och tillgänglighet utgör grundstenar i hälso- och sjukvården.
Övergripande mål för fotvård är att skapa en god fothälsa genom att i samverkan med övrig vård
förebygga och behandla fotskador hos nedanstående patientgrupper. Dessutom är målet att för
dessa patienter kunna reducera amputationsfrekvens, funktionsnedsättning samt lidande, fysiskt,
psykiskt och socialt.
Fotvården ska utföras på ett sådant sätt att patientens behov tillgodoses och ska utmärkas av
kvalitet, lättillgänglighet, kontinuitet, professionellt bemötande och god service.
Medicinsk fotvård ska bedrivas i enlighet med de nationella riktlinjer, vårdprogram samt
behandlingsråd eller behandlingsöverenskommelser som fastställs av Region Jämtland
Härjedalen.
Vårdgivaren ska tillse att vården bygger på evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.
Vårdgivaren har det fulla ansvaret för sin verksamhet, såväl medicinskt, tekniskt som
ekonomiskt.
Behandlingarna ska i första hand utföras i leverantörens lokal.
Behandlingar ska kunna utföras vid särskilt boende, och i särskilda fall i ordinärt boende, efter
ordination av remissutfärdare. Ingen extra ersättning utgår för resor.

3.3 UPPDRAGSBESKRIVNING
Vårdgivaren ska utföra fotvårdsbehandling på patienter med remiss enligt beslut från
Regionfullmäktige.
Patienter med följande typer av besvär är aktuella för fotvård:
Diagnosgrupper:
1. Diabetes Mellitus
2. Reumatiod Artrit
3. Arteriell Insufficiens i de nedre extremiteterna
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Ovanstående patienter är inte automatiskt berättigade till subventionerad fotvård. Utifrån behov
subventionerar Region Jämtland Härjedalen upp till fyra (4) behandlingar per patient och år.
Behandlingen kan innebära bland annat följande moment: behandling av förhårdnader, liktornar,
vårtor och svampsjukdomar, fotmassage och nagelkorrigering samt förebyggande rådgivning.
När det gäller diabetespatienters behov av fotvård ska prioritering göras av vårdgivaren utifrån
Nationella diabetesregistrets riskklassifikation enligt nedan.
Riskgrupp
1
Låg risk

Beskrivning
Patienter med diabetes utan komplikationer
(dvs frisk diabetesfot) som inte har
problem med nageltrång, liktornar,
förhårdnader eller liknande och som kan se
och nå sina fötter.
Det finns inga tecken på perifer neuropati,
arteriell insufficiens, fotödem eller
deformiteter.
Ersättning:
Fotterapeuten får ersättning för
motsvarande max en (1) helbehandling per
patient och tolvmånadersperiod.

Riskgrupp
2
Medelhög
risk

Riskgrupp
3
Hög risk

Riskgrupp
4
Mycket hög
risk

Beskrivning
Patienter med neuropati (nedsatt känsel)
och/eller perifer kärlsjukdom.

Uppföljningsintervall
Patienter i denna grupp behöver
normalt ingen behandling. Om
behov finns kan ett besök för
bedömning av patientens
fotstatus samt utbildning av
patienten i egenvård vara
erforderligt. Sådan bedömning
kan även utföras av läkare eller
diabetessjuksköterska.
Ytterligare behandling bedöms
inte som sjukvårdande
behandling.
Uppföljningsintervall: Årligen,
om behov finns.
Uppföljningsintervall
3-6 månader.

Ersättning:
Fotterapeuten får ersättning för
motsvarande upp till fyra (4)
helbehandlingar per patient och
tolvmånadersperiod.
Beskrivning
Uppföljningsintervall
Patienter med fotdeformitet, tidigare fotsår, Patienterna ska behandlas av
keratoser eller med risk för amputation.
diabetesfotvården vid
Östersunds sjukhus.

Beskrivning
Patienter med pågående skada t ex sår,
kritisk ischemi, smärtsyndrom, grav
osteoartropati.
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Uppföljningsintervall: bedöms
av diabetesfot teamet el.
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Östersunds sjukhus utifrån
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Östersunds sjukhus.
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Uppföljningsintervall: bedöms
av diabetesfot teamet el.
diabetesfotvården vid
Östersunds sjukhus utifrån
individuella behov.
Vårdgivaren ska samverka med patientens diabetesteam.
Ersättning för deltagande i team-träffar upp till fyra (4) sådana träffar per år utgår med samma
belopp som för en helbehandling under förutsättning att kallelse till mötet bifogas
samlingsräkningen.
För patienter med reumatiod artrit gäller subventionerad fotvård för de som pga
funktionsnedsättning ej klarar egen fotvård. Beslutsstöd för läkare till rätten till fotvård för
reumatiker tillämpas på liknande sätt som beslutsunderlaget för rätten till tandvård till hälso- och
sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOSFS:2012:17).

3.4 LOKAL/UTRUSTNING
Avtalad verksamhet ska bedrivas i för verksamheten ändamålsenliga lokaler.
De lokaler som är avsedda för patienter ska vara anpassade och tillgängliga för personer med
funktionshinder.
Vårdgivaren ska:
 ansvara för kostnader för lokal och för verksamheten nödvändig utrustning.
 använda utrustning som uppfyller vedertagna normer och krav på tillförlitlighet,
prestanda och kvalitet.
 tillse att all utrustning erhåller nödvändig service och förebyggande underhåll.

3.5 TILLGÄNGLIGHET
Vårdgivaren ska:
 ha öppethållande varje vecka. Undantag kan ske vid normal semester samt vid kortare
sjukdomsperioder.
 planera verksamheten så att tillgängligheten inte avsevärt påverkas av vårdgivarens
frånvaro.
 anpassa telefon-, öppethållande- och mottagningstider efter krav på god tillgänglighet,
samt svara för att det finns lättillgänglig och lättförståelig information om öppettider och
tidsbeställning.
 kunna nås per telefon under vardagar. Vid de tider då vårdgivaren inte har öppet ska
telefonsvarare ge information om mottagningens öppettider eller lämna hänvisning.
 känna till och följa Region Jämtland Härjedalens beslut om fritt vårdval. Ytterligare
information om detta finns på www.regionjh.se/Medicinsk fotvård.
 ha rutiner för information till patienter om dennes rättigheter gällande vård-,
besöksgaranti, klagomål och synpunkter.
 kunna kommunicera via Internet med sin omgivning och ha en e-postadress tillgänglig
för detta ändamål.
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Vid förändringar i åtagandet innebärande lägre tjänstgöringsgrad, till exempel föräldraledighet,
studier, deltidssjukskrivning, ska Region Jämtland Härjedalen omgående skriftligen meddelas.
Tjänstens utförande får inte påverkas av ordinarie personals frånvaro. Samma utbildningskrav
ställs på vikarie som på ordinarie personal. Vikarie ska godkännas av Region Jämtland
Härjedalen.

3.6 BOKNING/AVBOKNING
Bokning av tider ska ske genom vårdgivaren. Det är vårdgivarens ansvar att system finns för
bokning/avbokning och att detta fungerar.

3.7 REMISS OCH REMITTENT
Vid nybesök kan medicinsk fotvård endast erhållas efter remiss.
Remittent ska vara;
 läkare
 diabetessjuksköterska som är verksam vid hälsocentral eller vid Östersunds sjukhus.
Remiss ska ange relevanta medicinska basfakta och en tydlig frågeställning inför
fotvårdsbehandling. Oklar remiss ska återsändas till remittent för förtydligande. Remiss till
leverantören får ha en varaktighet om högst tolv (12) månader.
Vårdgivaren ska upprätthålla kontakt med och efter avslutad behandlingsperiod, minst en gång
per år, sända skriftligt remissvar till utfärdande remittent. Svaret ska innehålla resultatet av den
utförda behandlingen.

3.8 HYGIENRUTINER
Vårdgivaren ska känna till och följa Socialstyrelsens Allmänna råd SOSFS 2006:4 om
Yrkesmässig hygienisk verksamhet.

3.9 ANMÄLNINGSPLIKT ENLIGT MILJÖBALKEN
Vårdgivarens verksamhet ska vara anmäld till kommunen där denne har sitt säte enligt 38 § i
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

3.10

HJÄLPMEDEL

Vårdgivaren ska hålla sig informerad om Region Jämtland Härjedalens regler och föreskrifter
enligt hjälpmedelsförteckningen. Se vidare www.regionjh.se.

3.11

DOKUMENTATION

Vårdgivaren ska dokumentera utförda åtgärder.
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Vårdgivaren ska upprätta patientjournaler och bevara patientinformation enligt gällande
Patientdatalag (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och
journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14). Med journal avses både data- och
pappersjournaler.

3.12

SJUKRESOR

Vårdgivaren ska känna till Region Jämtland Härjedalens regelverk för sjukresor och vara
patienten behjälplig med att ordna sjukresa. Se vidare www.regionjh.se. Remittent beslutar och
ansvarar för kostnaden vid eventuell sjukresa.

3.13

SAMVERKAN

Vårdgivaren ska:
 samverka med andra inom vård- och rehabiliteringsområdet.
 bedriva ett fortlöpande, systematiskt och dokumenterat arbete med kvalitets- och
verksamhetsutveckling så att hälso- och sjukvårdslagens krav på god kvalitet i hälso- och
sjukvård tillgodoses.

3.14

ALLMÄNHETENS INSYN

Vårdgivaren ska på begäran av Region Jämtland Härjedalen lämna de uppgifter som behövs för
att allmänheten ska få möjlighet till insyn i hur verksamheten utförs. Vårdgivaren behöver bara
lämna sådana uppgifter som inte skulle ha omfattats av sekretess om verksamheten utförts av
Region Jämtland Härjedalen.

3.15

VÅRDGIVARENS MILJÖARBETE

Vårdgivaren ska, verka för låg negativ miljöpåverkan. Vårdgivare ska minimera företagets
negativa miljö- påverkan genom att väga in miljöaspekter vid inköp, och i den mån det är
möjligt, välja det miljöriktigaste alternativet.
Det är viktigt att antagna vårdgivare beaktar Region Jämtland Härjedalens miljöpolicy, se
www.regionjh.se

3.16

INFORMATION OM KONTAKTUPPGIFTER

Region Jämtland Härjedalen informerar ”remittenter” om vårdgivarens kontaktuppgifter, via de
kanaler som Region Jämtland Härjedalen använder för denna typ av information. Region
Jämtland Härjedalen förbehåller sig rätten att avgöra vilken typ av uppgifter som ska finnas
tillgängliga via egna informationskanaler.
Vårdgivaren ska förse Region Jämtland Härjedalen med de uppgifter som behövs för att ge
invånarna den information som nämns ovan. När en förändring sker ska vårdgivaren lämna
486
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3.17

VERKSAMHETSINFORMATION

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för att vårdgivarna via bland annat Region Jämtland
Härjedalens webbsidor kan ta del av sådan verksamhetsinformation som behövs för att fullgöra
åtagandet.
Vårdgivaren har ansvar för att hålla sig uppdaterad om aktuell verksamhetsinformation som
Region Jämtland Härjedalen ger ut på bland annat webbsidor.

3.18

TOLKSERVICE

3.18.1 Språktolk
Vårdgivaren ska i samverkan med remittent tillhandahålla tolk till patient som inte förstår eller
kan uttrycka sig på svenska språket. Remittent svarar för kostnaden.
3.18.2 Tolkcentralens tjänster
Region Jämtland Härjedalen ansvarar för tolkservice i form av teckenspråkstolkar och
vuxendövtolkar till döva, dövblinda och hörselskadade personer. Vårdgivaren rekvirerar vid
behov tolkservice genom Region Jämtland Härjedalens tolkcentral. Region Jämtland Härjedalen
svarar för kostnaden.

3.19

PATIENTNÄMND

Verksamheten faller under ansvarsområdet för Region Jämtland Härjedalens patientnämnd.
Patienten ska informeras och ges erforderlig möjlighet att vända sig till Region Jämtland
Härjedalens patientnämnd. Vårdgivaren ska till patientnämnden lämna de uppgifter som
nämnden behöver för att fullgöra sitt uppdrag.
För den verksamhet som bedrivs enligt detta avtal gäller Region Jämtland Härjedalens
patientförsäkring med Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Vårdgivaren har
skyldighet att utan kostnad lämna de intyg, journaler, med mera som LÖF:s
skaderegleringsbolag Personskadereglering AB (PSR) begär för de patienter som behandlats hos
vårdgivaren.

487

Förfrågningsunderlag
Medicinsk fotvård 2017

13(29)

Dnr: VVN/17/2016

4 ERSÄTTNING
4.1 ALLMÄNNA PRINCIPER
Ersättningsmodellen för medicinsk fotvård gäller från och med 2013-01-01 och innebär
ersättning för vårdtjänst.
Vårdgivaren ska enbart genomföra behandlingar på patienter med godkänd remiss.
Ersättningen utbetalas per genomfört besök av den hälsocentral där patienten är listad.
Patient, med giltig remiss, listad i annat landsting/region, ska faktureras Beställarenheten, som i
sin tur vidarefakturerar hemlandsting/region.
Vårdgivaren ansvarar för samtliga med verksamheten förenade kostnader (kostnader för
personal, fortbildning/utbildning, utrustning, lokaler mm)
Mervärdesskatt debiteras ej på denna typ av tjänst.

4.2 PATIENTAVGIFT
Vårdgivaren förbinder sig att för vård enligt detta avtal följa Region Jämtland Härjedalens beslut
och bestämmelser om patientavgifter och högkostnadsskydd.
Vårdgivaren har rätt att ta ut patientavgift av patienten vid uteblivna besök enligt
avgiftsbestämmelserna. Stämpling Notering får i detta fall ej ske i högkostnadsskydd eller
frikort.
Region Jämtland Härjedalen ersätter vårdgivaren för uteblivna patientavgifter i de fall
högkostnadsskyddet tillämpas eller patientavgift ej ska utgå enligt lag eller förordning.
Ersättning utgår ej för uteblivit besök.
Patienten ska erhålla kvitto vid varje besök. Vårdgivaren ansvarar för eventuella kundförluster.
Vårdgivaren ska anteckna i patientens kort för högkostnadsskydd. När E-frikort införs ska
registrering ske där.

4.3 ERSÄTTNING
Region Jämtland Härjedalen ersätter vårdgivaren för genomförd behandling med 532 kr per
patient, inklusive patientavgift.

4.4 PRISJUSTERING
Pris fastställs per kalenderår enligt samma uppräkningsprincip såsom för Hälsovalet.
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4.5 FAKTURERINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR
Region Jämtland Härjedalen betalar inte expeditions-, faktura- eller andra avgifter från
vårdgivaren eller tredje part. Dessa kostnader är inräknade i priset och föranleder ej särskild
debitering.
Region Jämtland Härjedalen betalar inte för restidskostnader och inte för traktamenten om inte
annat överenskommits.
Vårdgivaren förbinder sig att i samband med faktura fylla i av Region Jämtland Härjedalen
framtagen bilaga till fotvårdsfaktura. Se bilaga 2, Faktureringsunderlag.
Faktura ställs till fakturaadress:
Region Jämtland Härjedalen
Referens xxxxXXXX
Box 910
831 29 Östersund
Referens (xxxxXXXX) ska finnas på varje faktura.
Referenslista finns på www.regionjh.se se: Om oss/ekonomi/elektroniskfaktura.
Eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress.

4.6 ELEKTRONISK FAKTURA
Region Jämtland Härjedalen effektiviserar sin administration genom att ersätta
pappersfakturorna mot elektroniska fakturor. Det betyder att Region Jämtland Härjedalen kan
komma att utväxla affärsdokument elektroniskt mellan beställare och vårdgivare. Den faktura
som Region Jämtland Härjedalen önskar att vårdgivaren skickar är Svefaktura (SFTI basic
Invoice version 1.0) som förmedlas med Transportprofil Bas version 2.0 eller via FTP.
Mer information återfinns under www.regionjh.se/elektronisk faktura under Om
oss/ekonomi/elektroniskfaktura.
Vårdgivaren bör, senast sex (6) månader efter avtalsstart, kunna skicka elektronisk faktura utan
kostnad för Region Jämtland Härjedalen.

4.7 FRAMTID
Region Jämtland Härjedalen planerar att eventuellt införa ett webbaserat ersättnings- och
uppföljningssystem. Vårdgivaren ska då rapportera via systemet.

489

Förfrågningsunderlag
Medicinsk fotvård 2017

15(29)

Dnr: VVN/17/2016

5 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
5.1 SYFTE
Uppföljningen syftar till att granska om vårdgivaren uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget
Uppföljningen syftar också till att skapa en grund för gemensam utveckling av vårdgivarens
uppdrag.
Kraven på uppföljningen kan komma att ändras under avtalstiden.

5.2 ÅRLIG RAPPORTERING
Samtliga delar rapporteras senast den 28 februari varje år. Vårdgivaren ansvarar för
kvalitetssäkring av samtliga de inrapporterade uppgifterna.

5.3 UPPFÖLJNING
Dessa nyckeltal kommer att ligga till grund för diskussioner vid eventuella uppföljningsmöten.
Uppgifter/Nyckeltal
Antal patientbesök totalt
Antal nybesök
Enhet som ställt ut respektive remiss
Antal avslutade behandlingsserier
Antal behandlingar per patient
Samarbete med andra vårdgivare
Antal patienter i de olika diagnosgrupperna
Antal felaktiga utställda remisser
Antal hänvisningar till andra vårdnivåer
Antal avvikelser
Fortbildning, antal dagar
Vårdgivaren ska






informera Region Jämtland Härjedalen om fall som anmälts enligt Lex Maria samt om
ärenden där Patientnämnden begärt uppgifter.
i förekommande fall skriva avvikelserapport.
informera Region Jämtland Härjedalen om andra förhållanden som kan bedömas vara av
vikt för fullföljandet av uppdraget samt uppgifter i övrigt om den verksamhet som avtalet
omfattar, om Region Jämtland Härjedalen så begär.
låta Region Jämtland Härjedalen ta del av de uppgifter som behövs för granskning av
avtalets fullgörande.
delta i, av Region Jämtland Härjedalen beslutade undersökningar,
patientsäkerhetsberättelser och enkäter.
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6 ALLMÄNNA VILLKOR
6.1 LAGAR, FÖRORDNINGAR OCH ANVISNINGAR
Vårdgivaren svarar för att vid varje tidpunkt gällande författningar (lagar, förordningar samt
myndigheters föreskrifter) följs för uppdragets genomförande. Med författning likställs av
myndigheter utfärdade normer och råd.
Vårdgivaren ska följa Region Jämtland Härjedalen styrdokument, policyskrifter, regionala och
lokala vårdprogram samt övriga anvisningar i tillämpliga delar och som finns på
www.regionjh.se.
Vårdgivaren ska åta sig att följa utvecklingen på området och anpassa verksamheten till
eventuella nya lagar och förordningar liksom till övergripande inriktningsbeslut som kan komma
att tas inom Region Jämtland Härjedalen.

6.2 FÖRSÄKRINGAR/TILLSTÅND
Vårdgivaren ska inneha för vårduppdraget relevanta och erforderliga försäkringar till
betryggande belopp som täcker till exempel personskador, brandskador, stöld etcetera.
Försäkringsbevis utställt av vårdgivarens försäkringsbolag ska överlämnas till Region Jämtland
Härjedalen senast i samband med verifiering av vårdgivare. På anmodan ska vårdgivaren
löpande kunna uppvisa intyg på erfoderliga försäkringar under hela avtalstiden. Vårdgivare ska
inneha för uppdraget nödvändiga och/eller lagenliga tillstånd.

6.3 ÄNDRAD ÄGARSTRUKTUR HOS VÅRDGIVARE
Förändringar avseende ägarförhållandena hos vårdgivaren ska utan dröjsmål skriftligen anmälas
till Region Jämtland Härjedalen. På begäran av Region Jämtland Härjedalen ska vårdgivaren
lämna ytterligare information om de nya ägarförhållandena och om vårdgivarens framtida
möjligheter att uppfylla avtalet. Om Region Jämtland Härjedalen befarar att den nye ägaren inte
har möjlighet att uppfylla godkännandekraven enligt förfrågningsunderlaget kan ny ansökan om
godkännande krävas. Region Jämtland Härjedalen ska skriftligen meddela vårdgivaren om sitt
beslut avseende avtalets fortsatta giltighet.
Vårdgivaren ansvarar för samtliga kostnader i samband med överlåtelse.

6.4 ANSVAR
Vårdgivaren har fullt ansvar för uppdraget och för all skada och alla förluster som kan komma
att orsakas vid utförande av uppdraget.
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6.5 PERSONUPPGIFTSLAGEN
Vårdgivaren är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter och ska följa
Personuppgiftslagen.

6.6 SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT
Vårdgivaren förbinder sig att iaktta den sekretess och tystnadsplikt som gäller inom hälso- och
sjukvård. Vårdgivaren förbinder sig att inte röja eller utnyttja Region Jämtland Härjedalens upp
gifter (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etcetera) som kan komma vårdgivaren
tillkänna. Vårdgivaren innefattar alla personer som vårdgivaren på något sätt involverar för att
fullgöra sina åtaganden mot Region Jämtland Härjedalen och andra personer som på något sätt
kan komma i kontakt med uppgifterna.

6.7 MEDICINSK REVISION
Region Jämtland Härjedalen ska ha rätt att under avtalsperioden, och när Region Jämtland
Härjedalen så anser befogat, låta genomföra medicinsk revision av verksamheten som omfattas
av uppdraget. Den medicinska revisionen ska kunna omfatta granskning av alla sådana uppgifter
som vårdgivaren kan lämna ut enligt reglerna i Patientsäkerhetslagen (2010:659) till den som
utför den medicinska revisionen. Denne får i sin tur lämna ut uppgifter om enskild patient endast
om det är föreskrivet i gällande lag.
Region Jämtland Härjedalen svarar för ersättning till person som anlitas för medicinsk revision.
Vårdgivaren ska efter prövning enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) vara behjälplig med att
tillhandahålla de uppgifter som krävs för att den medicinska revisionen ska kunna genomföras.

6.8 REVISION
Region Jämtland Härjedalen revisorer ska i enlighet med Kommunallagen 9 kap. 9 § granska all
verksamhet som Region Jämtland Härjedalen bedriver inom sitt verksamhetsområde.
Vårdgivaren förbinder sig att i enlighet med denna lag låta Region Jämtland Härjedalens
revisorer, eller de som revisorerna utser, utan hinder av sekretess eller affärsjuridiska krav ta del
av sådan handling eller uppgift som är nödvändig för utövande av sin granskning av
vårdgivarens fullgörande av ingånget vårdavtal.
Uppgifter i vårdgivarens verksamhet som är att hänföra till sekretesslagstiftning, specifika
affärsöverenskommelser eller sådan som regleras av lagar som styr bolag överförs i
förekommande fall med motsvarande sekretesskyldighet till Region Jämtland Härjedalens
revisorer.
Region Jämtland Härjedalens revisorer har att hantera all information i sådan granskning med
förutsättningar som styrs av gällande rätt och vad som på marknaden benämns med god
revisionssed.
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6.9 SKATTE- OCH AVGIFTSSKYLDIGHET
Region Jämtland Härjedalen har när som helst under avtalstiden rätt att kontrollera hos
Skatteverket att vårdgivaren uppfyller sin skatte- och avgiftsskyldighet.
Avtal kan endast vidmakthållas med vårdgivare som fullgör sina lagenliga skyldigheter avseende
skatte- och övriga avgifter. Om vårdgivaren anlitar underleverantör, gäller samma skyldigheter
för underleverantören.

7 FÖRESKRIFTER FÖR ANSÖKAN
7.1 TIDPUNKT FÖR DRIFTSTART
Leverantören ska i sin ansökan ange tidpunkt för planerad driftstart. Driftstart ska ske senast sex
(6) månader efter erhållet godkännande från Region Jämtland Härjedalen. Leverantören ska till
sin ansökan bifoga en tidplan och denne är skyldig att rapportera eventuella förändringar och
frånsteg från den inlämnade tidplanen.

7.2 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Förfrågningsunderlaget består av följande kapitel och bilagor:










Inbjudan
Definitioner
Inledning
Uppdragsspecifikation
Ersättning
Uppföljning och utvärdering
Allmänna villkor
Föreskrifter för ansökan
Avtalsmall

Bilaga 1 Ansökan om godkännande
Bilaga 2 Faktureringsunderlag
Övergripande och förklarande dokument som gäller vårdval medicinsk fotvård kommer att
finnas på Region Jämtland Härjedalens webbplats: www.regionjh.se/Medicinsk Fotvård

7.3 UPPHANDLANDE MYNDIGHET
Region Jämtland Härjedalen
Organisations nummer 23 21 00-0214
För information om Region Jämtland Härjedalen, se hemsida: www.regionjh.se
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7.4 ANSVARIG HANDLÄGGARE FÖR ANSÖKAN
Frågor skickas skriftligen via e-post till ansvarig handläggare.
Kontaktperson
E-post
CPV-kod
Är det möjligt att lämna på delar av
ansökan?

Lena Weinstock Svedh
lena.weinstock-svedh@regionjh.se
85000000-9
Nej

7.5 ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
Varje ansökan ska specificeras utifrån tänkt etablering och ska utgöras av ett besvarat och
undertecknad dokument ”Ansökan om godkännande” med nödvändiga kompletteringar och
efterfrågade bilagor till ansökan. Anställda fotvårdare vid hälsocentral som vill ingå i
valfrihetssystemet för medicinsk fotvård kan ansöka om att delta och kommer då att genomgå
samma granskningsförfarande som andra leverantörer.

7.6 ANSÖKANS FORM OCH INNEHÅLL
Handlingar för deltagande i LOV medicinsk fotvård finns att hämta på;



Region Jämtland Härjedalens hemsida: www.regionjh.se/upphandling
Kammarkollegiets hemsida: www.valfrihetswebben.se

”Ansökan om godkännande” samt efterfrågade handlingar, dokument och bilagor ska:




vara skriftliga
vara undertecknat av för leverantören behörig företrädare
besvaras punkt för punkt i dokumentet för ”Ansökan om godkännande”.

Ansökan kan komma att inte godkännas om svaren är ofullständiga eller saknas.

7.7 RÄTTELSE AV FEL, FÖRTYDLIGANDE OCH KOMPLETTERING AV
ANSÖKAN
Region Jämtland Härjedalen kan medge att den som inkommer med ansökan får rätta en
uppenbar felskrivning eller något annat uppenbart fel i ansökan. Leverantören kan även komma
att anmodas att förtydliga eller komplettera sin ansökan.
Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller leverantören har några frågor är det viktigt
att kontaktpersonen kontaktas på ett tidigt stadium så att missförstånd kan undvikas. Eventuella
förtydliganden publiceras på Region Jämtland Härjedalens hemsida,
www.regionjh.se/upphandling samt på www.valfrihetswebben.se. Leverantör ska själv
kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar
distribuerats. Leverantör kan endast
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åberopa de kompletterande upplysningar som erhållits skriftligen från ansvarig kontaktperson
eller hämtats från Region Jämtland Härjedalens hemsida.

7.8 AVLÄMNANDE AV ANSÖKAN
Ansökan samt efterfrågade handlingar ska inges i ett (1) till nedanstående adress:
Region Jämtland Härjedalen
Beställarenheten
Kyrkgatan 12
Box 654
831 27 ÖSTERSUND
Ansökan skickas/lämnas i förseglat omslag märkt:
”Ansökan vårdval medicinsk fotvård ” med aktuellt diarienummer.

7.9 ANSÖKNINGSTIDENS UTGÅNG
Mottagande av ansökningar sker löpande.

7.10

VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE

För att en leverantör ska få bedriva medicinsk fotvård inom ramen för vårdval medicinsk fotvård,
krävs att denne godkänns.
Om leverantören bedriver verksamhet vid flera mottagningar ska varje mottagning godkännas.
Leverantören ska uppnå förfrågningsunderlagets krav för att mottagningen ska godkännas.
Ansökan om godkännande kan sökas av företag under bildande.
I ansökan anges allmänna uppgifter om leverantören samt dennes kontaktpersoner.
Efter godkännande tecknas avtal mellan leverantören och Region Jämtland Härjedalen.

7.11

KRAV FÖR GODKÄNNANDE AV LEVERANTÖR

Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som:







är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, tillsvidare har inställt sina
betalningar, är underkastad näringsförbud
är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning eller annat
liknande förfarande
är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom
har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlade
myndigheten kan visa detta
inte har fullgjort sina åligganden avseende sociala avgifter eller skatter i Sverige eller i
det egna landet
lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter i ansökan.
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7.11.1 Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter
Leverantören ska vara:


registrerad i aktie-, bolags-, handels-, eller föreningsregistret som förs i det land där
leverantörens verksamhet är etablerad

eller:
leverantör som är ensamföretagare och driver sin verksamhet som enskild firma ska visa
 att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla resultaträkning och
balansräkning
 eller på begäran lämna referens till bank eller annan finansiär.
Region Jämtland Härjedalen samarbetar med Skatteverket som bistår med följande uppgifter
avseende leverantör och eventuella underleverantörer:






registrerad för moms och som arbetsgivare
erlagd arbetsgivaravgift de senaste tre redovisningsmånaderna
registrering för F-skatt eller FA-skatt.
om skulder för svenska skatter och avgifter hos Skatteverket
om skulder hos Kronofogdemyndigheten och eventuell uppgift om betalningsuppgörelse

Avser leverantören att utnyttja underleverantörer för att genomföra vissa delar kommer Region
Jämtland Härjedalen via Skatteverket att göra motsvarande kontroll enligt ovan för
underleverantörer.
Ovanstående förfarande är endast tillämpbart i Sverige. Utländsk leverantör ska insända
dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och
betalningar av skatter och avgifter. Dessa intyg eller motsvarande ska inte vara äldre än tre (3)
månader räknat från ansökningsdag.
7.11.2 Företag under bildande
Ansökan kan lämnas av företag under bildande. Av ansökan ska framgå hur företagsbildningen
är planerad i form av dess nuläge, förutsättningar och tidsplan för företagets etablering, samt
vilka bankgarantier eller motsvarande som kan ställas som säkerhet.
7.11.3 Underleverantör
Leverantören får anlita underleverantörer för att förstärka sin kapacitet för genomförande av
uppdraget. Leverantören ska tillse att varje eventuell underleverantör uppfyller alla krav enligt
detta avtal och ansvarar gentemot Region Jämtland Härjedalen för underleverantörernas arbete
såsom om det vore sitt eget.
För det fall leverantören vill anlita underleverantör ska anmälan om detta göras till Region
Jämtland Härjedalen skriftligen. Region Jämtland Härjedalen har därvid rätt att i enlighet Skatte
och avgiftsskyldighet kontrollera att underleverantören
har fullgjort sina skyldigheter avseende
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betalning av skatter och avgifter. För det fall underleverantören inte fullgjort dessa skyldigheter
får leverantören inte anlita underleverantören.
7.11.4 Kompetens
7.11.4.1

Utbildning

Person som utför behandlingarna ska ha minst en (1) termin gymnasial eller motsvarande
fotvårdsutbildning kompletterad med minst två (2) års erfarenhet av fotvårdsverksamhet och vara
uppdaterad om förändringar i branschen avseende nedanstående ämnen.
Utbildningen ska innehålla följande delar:













Allmän sjukdomslära,
fotvård vid diabetes,
reumatiska fötter,
psoriasis,
fotortopedi,
fotdeformiteter,
hudsjukdomar och cirkulationsproblem,
sårvård,
fotens och underbenets anatomi,
hygien,
fotmassage, underbensmassage och fotgymnastik,
praktiska ämnen (innehållande bl a, nageltrång med nagelkorrigering, liktornsbehandling,
dokumentation, rådgivning till patienter, preparatlära).

Som bevis på ovanstående ska kopia på betyg eller liknande handling bifogas. Utbildningen ska
presenteras och bilagor preciseras.
Leverantören ska kontinuerligt fortbilda sig i den utsträckning som yrket kräver.
7.11.4.2

Erfarenhet

För att få erbjuda vård enligt detta avtal ska personal som utför medicinsk fotvård i leverantörens
regi ha, vid avtalsstart, minst två (2) års yrkesutövning motsvarande heltid (35 tim/v) som
medicinsk fotvårdare.
Ansökan ska innehålla tjänstgöringsintyg eller andra underlag som visar att ställda krav är
uppfyllda, det kan exempelvis handla om:



kopia på tjänstgöringsintyg eller annat skriftligt underlag från uppdragsgivare.
egen beskrivning av hur kravet uppfylls som intygas av två andra personer, exempelvis
revisor eller annan med god insyn i verksamheten. Dessa förutsätts kunna ställa upp som
referenspersoner och skriftligen intyga att uppgifterna i leverantörens egna beskrivning
stämmer.
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Region Jämtland Härjedalen har rätt att även inhämta egna referenser.
Till ansökan ska dessutom bifogas presentation av:




7.12

leverantören, ange även omfattning på nuvarande verksamhet,
hur leverantören planerar att bedriva sin kompetensutveckling,
erfarenhet från liknande uppdrag.

PRÖVNING AV ANSÖKAN

Varje inkommen ansökan kommer att avslutas med ett beslut om godkännande alternativt ett
icke godkännande om sökanden ej uppfyller ställda krav. Beslut kommer att sändas sökanden i
skriftlig form.
Vårdval medicinsk fotvård innebär att fotvård genomförs av godkända leverantörer, såväl
offentliga som privata, utifrån ersättning som Region Jämtland Härjedalen beslutar.
Godkännandet av leverantören:



ger en grundläggande kvalitetssäkring och likvärdiga konkurrensvillkor
förutsätter att leverantören åtar sig vårduppdraget enligt ansökan för godkännande.

7.12.1 Kvalificering av vårdgivare
Vid handläggningen sker granskning och kvalificering av ansökande leverantör. Leverantörer
prövas mot de kvalificeringskrav som ställs enligt LOV och förfrågningsunderlaget.
Kvalificeringsfasen innefattar bland annat:




kontroll av att ansökande leverantör utformat sin ansökan i enlighet med
förfrågningsunderlaget samt bifogat efterfrågade handlingar
kontroll av leverantörens kompetens etcetera.
prövning av obligatoriska krav.

7.12.2 Godkännande
Regionstyrelsen eller den som styrelsen utser, kommer ta beslut om ett godkännande eller ett
avslag av ansökan.
Underrättelse om leverantör godkänns eller ej lämnas inom 60 dagar efter att ansökan inkommit.
Efter underrättelse om beslut lämnats, tecknas ett villkorat avtal med godkänd leverantör. Avtalet
baseras på hela underlaget för denna ansökan och villkoret avser verifiering av leverantör.
Leverantör ska för att få driva medicinsk fotvård inom ramen för valfrihetssystemet ha tecknat
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Innan en godkänd leverantör får starta upp verksamheten kan den komma att verifieras.
Verifiering innebär att Region Jämtland Härjedalen kan komma och kontrollera att de
avtalsmässiga förutsättningarna är uppfyllda. Vid verifiering kontrolleras att lokaler, personalens
kompetens, utrustning med mera uppfyller ställda krav.

7.13

GODKÄNNANDETS GILTIGHET

Om en leverantör inte utnyttjat sitt godkännande inom sex (6) månader, räknat från beslutsdatum
för godkännande, förfaller detta. Godkännande kan återkallas om vårdgivaren i väsentliga delar
inte uppfyller godkännandekraven. Om avtalet hävs återkallas godkännandet automatiskt.

7.14

ANSÖKANS GILTIGHETSTID

Leverantör är bunden av sin ansökan till dess att ansökan avslutats genom att avtal
undertecknats, dock längst i sex (6) månader efter att beslut om godkännande meddelats.

7.15

AVTALSPERIOD

Avtalet gäller tillsvidare med sex (6) månaders uppsägningstid.

7.16

SEKRETESS

För ansökningar inom vårdval medicinsk fotvård gäller ej anbudssekretess som vid offentlig
upphandling.

7.17

AVTALSVILLKOR

Leverantören ska acceptera innehållet i Allmänna bestämmelser och Avtalsmall i sin helhet. Av
ansökan ska framgå att kraven är uppfyllda genom att leverantören bekräftar i dokumentet
”Ansökan om godkännande”.
Vissa angivna delar fastställs i samband med upprättandet av det slutliga kontraktet.

7.18

RÄTTELSE

Endast den som ansökt om godkännande och deltagande i valfrihetssystemet och inte blivit
godkänd får ansöka om rättelse. En sådan ansökan ska vara skriftlig och ha inkommit inom tre
(3) veckor från det att sökande leverantör mottagit beslut. Ansökan om rättelse ska skickas till
Förvaltningsrätten i Härnösand.

499

Förfrågningsunderlag
Medicinsk fotvård 2017

25(29)

Dnr: VVN/17/2016

8 AVTALSMALL
8.1 AVTALSPARTER
Mellan Region Jämtland Härjedalen och nedan angiven har slutits följande avtal.
Region Jämtland Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen
Beställarenheten
Box 654
831 27 Östersund
Org nr
232100-0214
Hemsida
www.regionjh.se

Vårdgivare

Org nr
Hemsida

8.2 KONTAKTPERSONER
Region Jämtland Härjedalen
Kontaktperson

Vårdgivare
Kontaktperson

E-post

E-post

Telefon

Telefon

Mobiltelefon

Mobiltelefon

Parterna ska utse kontaktpersoner. När part byter kontaktperson eller kontaktuppgifter, ska detta
skriftligen meddelas den andra parten.
Meddelanden med anledning av avtalet ska skickas till respektive parts kontaktperson med post,
e-post eller telefax.

8.3 ÅTAGANDE OCH OMFATTNING
Vårdgivaren åtar sig att för Region Jämtland Härjedalen leverera medicinsk fotvård i enlighet
med förfrågningsunderlagets samtliga delar som följer
av detta avtal och enligt godkänd ansökan
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8.4 AVTALSPERIOD
Avtalet gäller från och med 20xx-xx-xx och tillsvidare med sex (6) månaders uppsägningstid.
Regler för förtida upphörande finns i kapitel 6.7, 6.8, 6,9 och 6.11
Utförande av uppdraget inleds vid driftstarten. Driftstart för detta avtal är 20xx-xx-xx. Före
driftstarten äger vårdgivaren inte rätt att utföra vård enligt detta avtal.
8.4.1 Förkortad avtalsperiod i visst fall
Oaktat vad som stadgas ovan om avtalsperiod och uppsägningstid, gäller följande:
För det fall att avtalet tecknas efter det att Region Jämtland Härjedalen sagt upp samtliga andra
avtal inom vårdvalsområdet från en och samma tidpunkt, upphör även detta avtal vid denna
tidpunkt. Bestämmelsen innebär att avtalet i sådana fall får en kortare avtalsperiod än sex (6)
månader.

8.5 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara
motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
till annat, sinsemellan i följande ordning:





skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
detta avtal med bilagor
förfrågningsunderlag
ansökan med bilagor

Uppgifter i ansökan som inte efterfrågas i förfrågningsunderlaget gäller inte som avtalsinnehåll,
såvida det inte finns en skriftlig överenskommelse om att de ska gälla.

8.6 VERKSAMHETENS GEOGRAFISKA PLACERING
Vårdgivaren är skyldig att bedriva den vårdgivande verksamheten inom det geografiska
upptagningsområdet som för närvarande är Jämtlands län.
Förändringar utifrån meddelad geografisk placering måste ovillkorligen skriftligen meddelas
Region Jämtland Härjedalen utan dröjsmål som kommer att bedöma om förändringen får anses
utgöra en väsentlig ändring av avtalet.
Verksamheten utföres med adress:
Vårdgivaren AB
E-post
Kliniken
Telefon
Sveagatan 12
123 45 SVEASTAD
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8.7 ÄNDRADE LEGALA FÖRUTSÄTTNINGAR UNDER AVTALSTIDEN
Region Jämtland Härjedalen förbehåller sig rätten att, genom beslut, ändra villkoren i
förfrågningsunderlaget. Eventuella ändringar sker i regel en gång per år.
Region Jämtland Härjedalen ska, så snart beslut har fattats om ändring av villkoren, göra dem
tillgängliga för vårdgivaren i skriftlig form. Vårdgivare som inte godkänner förändringen ska
senast inom 30 dagar efter det att beslutet delgivits skriftligen anmäla detta till Region Jämtland
Härjedalen. Avtalet upphör då att gälla sex (6) månader efter det att vårdgivaren anmält att
förändringen inte godtagits. Fram till dess att avtalet upphör gäller de ursprungliga villkoren.
Skadeståndsanspråk kan ej riktas från någondera part, mot den andre parten, i händelse av att
avtalet sagts upp med stöd av denna punkt.

8.8 OMFÖRHANDLING
Region Jämtland Härjedalen förbehåller sig rätten att säga upp eller omförhandla avtalen, om
sådana politiska beslut eller organisatoriska förändringar sker, som påverkar eller förändrar
förutsättningarna av tidigare överenskommelse. Vårdgivaren skall meddelas om omförhandling
senast fyra (4) veckor i förväg.

8.9 AVTALETS FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Godkännande kan återkallas om vårdgivaren visar sig i väsentliga delar inte uppfylla de
kvalificeringskrav som uppställts i detta förfrågningsunderlag för godkännande. Om avtalet hävs
återkallas godkännandet automatiskt.
Återkallelse av godkännande på Region Jämtland Härjedalens initiativ kan ske om vårdgivaren:




bryter mot de krav som anges i gällande avtal och förfrågningsunderlag och inte vidtar
rättelse inom 30 dagar efter skriftligt påpekande från Region Jämtland Härjedalen.
agerar på sådant sätt att det allvarligt rubbar förtroendet för vårdgivaren, och därigenom
Region Jämtland Härjedalens, och inte rättelse sker inom 30 dagar efter skriftligt
påpekande från Region Jämtland Härjedalen.
är underkastad näringsförbud, försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningar
eller på annat sätt kan antas komma på obestånd.

Om avtalet sägs upp på grund av avtalsbrott är den part som brutit mot avtalet skyldig att till den
uppsägande parten utge skadestånd i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer.
Regionstyrelsen eller den som styrelsen utser fattar beslut om att återkalla godkännande.
Uppsägning ska alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet
som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande parten.
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8.10

BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE)

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet, om
underlåtenheten har sin grund i krig, strejk, lockout, brand, översvämning, knapphet på
transporter eller energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan
omständighet som ligger utanför ifrågavarande parts kontroll och omständigheten förhindrar
eller försenar fullgörandet av förpliktelsen (”Befrielsegrund”).
Part som påkallar befrielsegrund enligt stycket ovan ska utan dröjsmål skriftligen meddela den
andra parten därom. Part ska vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och
effekten av befrielsegrund. Part ska återuppta fullgörandet av de förpliktelser som förhindrats
eller försenats så snart det praktiskt kan ske.
För det fall befrielsegrunden varar mer än två månader, har den andra parten rätt att skriftligen
säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Vid sådan uppsägning har ingen av parterna rätt till
ersättning av den andra parten.

8.11
ÅTERKALLANDE AV GODKÄNNANDE PÅ VÅRDGIVARENS
BEGÄRAN
Vårdgivaren är bunden av avtalet under avtalstiden.
Vårdgivaren har möjlighet att i förtid säga upp avtalet innan grundavtalstiden har löpt ut under
förutsättning att det föreligger särskilda skäl som förhindrar/omöjliggör för vårdgivaren att
fortsätta bedriva vård. Om särskilda skäl föreligger ska vårdgivaren skriftligen ange skälen för
önskan om återkallande samt begära att godkännandet återkallas. Begäran ska lämnas till Region
Jämtland Härjedalen senast sex (6) månader innan verksamheten upphör.

8.12

BRISTER I FULLGÖRANDE

Vårdgivaren förbinder sig att, utan dröjsmål, skriftligen meddela Region Jämtland Härjedalen
om risk för bristande tillgänglighet eller annan bristande uppfyllelse av avtalat uppdrag.
Vårdgivare ska ange vilka åtgärder som avses vidtas för att eliminera uppkommen risk och
minimera konsekvenserna av detta.
För uppföljning av verksamhet vad gäller befarade eller konstaterade brister i utförande av
uppdraget gäller följande villkor. Vårdgivare är skyldig att på Region Jämtland Härjedalens
begäran besvara frågor rörande klagomål, befarade brister eller oklarheter rörande tolkningen av
dennes åtagande.
Om Region Jämtland Härjedalen efter kommunikation med vårdgivare bedömer att
omständigheterna är sådana att aktiva åtgärder krävs från vårdgivarens sida kan Region Jämtland
Härjedalen, beroende på bristernas omfattning och karaktär, vidta någon av följande åtgärder:




begäran om rättelse
varning
uppsägning av avtal
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8.13

SAMVERKAN VID AVTALETS UPPHÖRANDE

Avtalets upphörande ska inte befria någondera parten från vid tillfället kvarstående och icke
uppfyllda åtaganden eller förpliktelser gentemot den andra parten.
Region Jämtland Härjedalen och vårdgivaren ska vid avtalets upphörande samråda kring
information till patienter och allmänhet för att övergången till annan vårdgivare ska kunna ske
utan avbrott eller brister i verksamheten. Vårdgivaren är skyldig att samverka med andra
vårdgivare som kommer att ta över vårdgivarens patientansvar.

8.14

TVIST

Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Eventuell tvist angående tolkning
eller tillämpning av detta avtal och som ej kan lösas av parterna gemensamt ska avgöras av
allmän domstol Östersunds tingsrätt är första instans.

UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar varav parterna erhållit varsitt.
Region Jämtland Härjedalen
Vårdgivaren
Ort och datum
Ort och datum
Namn

Namn

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ev. Bilagor
1.
2.
3.
4.

Godkännande av vårdgivare, daterad 201x-xx-xx.
Ev. minnesanteckning från klargörande diskussion, daterad 201x-xx-xx.
Ansökan, daterad 201x-xx-xx.
Förfrågningsunderlag inkl. bilagor, daterad 201x-xx-xx
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PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2016-08-30

Plats och tid

Aulan, Torsta, Ås kl. 08:00-15:00

Beslutande ledamöter

Robert Uitto (S) (Ordförande)
Anton Hammar (S)
Jörgen Persson (S)
Martine Eng (S)
Susanné Wallner (M) (Vice ordförande)
Jan-Olof Andersson (M)
Elise Ryder Wikén (M)
Eva Hellstrand (C) (2:e vice ordförande)
Jörgen Larsson (C)
Bo Danielsson (V) ersätter Marie Svensson (V)
Anton Nordqvist (MP) ersätter Carina Asplund (C)
Stefan Nilsson (KD) ersätter Thomas Johansson Nordqvist (SD)
Jonny Springe (S) ersätter Kata Nilsson (S)

Övriga närvarande

Anders Byström (Förvaltningschef)
Håkan Lundmark (Områdeschef kompetens och utveckling)
Ruth Eriksson (Områdeschef infrastruktur och kommunikationer)
Jan Molde (Infrastrukturstrateg)
Berit Eriksson (Infrastrukturstrateg)
Martina Lundholm (Områdeschef näringsliv)
Anna Omberg (Internationell strateg)
Arne Nilsson (Förvaltningscontroller)
Ulf von Sydow (Regional utvecklingsstrateg)
Anna Backlund (Sekreterare)

Utses att justera

Eva Hellstrand

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Anna Backlund

Ordförande

................................................
Robert Uitto

……………………………………….

Justerande

................................................
Eva Hellstrand

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionala utvecklingsnämnden
2016-08-30

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2016-09-14

Datum för anslags
nedtagande

2016-10-05

Regional utveckling
.................................................
Anna Backlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1
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PROTOKOLL
2
Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2016-08-30

Justeringens plats och tid

Regionens hus , 2016-09-13 00:00

Protokollet omfattar

§124

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3
Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden

2016-08-30

§124

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal för
Länstrafiken i Jämtlands län AB (RUN/394/2016)
Sammanfattning
Bolagsordning, Ägardirektiv och uppdragsavtal har inte reviderats eller förändrats efter
Regionförbundets övergång till Region Jämtland Härjedalen. Dokumenten behöver därför ses
över och revideras utifrån den ägarorganisationens förändring.
I bilagor återfinns förslag till ny reviderad bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal. När
det gäller namnet på bolaget föreslås Länstrafiken i Jämtland AB kvarstå tills vidare i
avvaktan på beslut om eventuell ny länsindelning och organisationen kring denna.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Förslag till bolagsordning och uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtland AB antas.
2. Namnet på bolaget, Länstrafiken i Jämtlands län AB kvarstår i avvaktan på eventuellt
beslut om ny regionindelning.
Arbetsutskottet föreslår regionala utvecklingsnämnden
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige
1. Förslag till ägardirektiv för Länstrafiken i Jämtland AB antas.
Yrkande
Robert Uitto (S):
Regionala utvecklingsnämnden beslutar:
Förslag till uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtland AB, antas.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige:
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken AB antas.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner yrkandet antaget.

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar:
Förslag till uppdragsavtal för Länstrafiken i Jämtland AB, antas.
Regionala utvecklingsnämnden föreslår fullmäktige:
Förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Länstrafiken AB antas.

Expedieras till
Ordförande i utskottet Infrastruktur och kommunikationer. Områdeschef Infrastruktur och
kommunikationer. Styrelseordförande samt VD Länstrafiken i Jämtland AB.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3
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PROTOKOLL
4
Mötesdatum

Regionala utvecklingsnämnden






2016-08-30

§133 AU Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal för
Länstrafiken i Jämtlands län AB
Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och uppdragsavtal för LÄnstrafiken
Jämtlands Län AB
Bolagsordning Länstrafiken 2016
Ägardirektiv Länstrafiken 2016
Uppdragsavtal Länstrafiken

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
509
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2016-07-01
Dnr: RUN/394/2016

ÄGARDIREKTIV FÖR LÄNSTRAFIKEN I
JÄMTLANDS LÄN AB
Inledning
Sedan årsskiftet 2011/2012 finns en ny lagstiftning för kollektivtrafiken (SFS 2010:1065) i
landet. Enligt lagen skall det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet (RKM) i varje län.
Region Jämtland Härjedalen, är RKM i Jämtlands län och äger bolaget Länstrafiken i Jämtlands
län AB (Länstrafiken).
Länstrafiken har fått uppdraget att operativt verkställa den allmänna och särskilda
kollektivtrafiken i Jämtlands län, detta framgår av uppdragsavtal (RUN/204/2015
Uppdragsavtal regional kollektivtrafik – överlämnande av befogenheter i enlighet med SFS
2012:1065 och Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda resor i Jämtlands län). Utöver
uppdragsavtal finns bolagsordning.
Ägardirektivet reglerar ekonomiska mål och riktlinjer, rutiner för budget och redovisning,
verksamhetsmål.

Ekonomiska mål och riktlinjer
Bolaget finansieras i huvudsak med biljettintäkter, statsbidrag och verksamhetsbidrag från
RKM.
 Det ekonomiska målet är att behålla aktiekapitalet intakt.
 Bolaget ska drivas med god ekonomisk hållning och ökad självfinansieringsgrad är ett
mål.

Rutiner budget och redovisning
För att verksamhetsbidraget till Länstrafiken skall kunna behandlas vid rätt tidpunkt ska de
beslut om tidplaner för budgetprocessen i Region Jämtland Härjedalen följas.
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Länstrafiken tillhandahåller Region Jämtland Härjedalen följande uppgifter
 Årsredovisning
 Delårsrapporter med helårsprognos
 Protokoll från styrelse och årsstämma
 Bolagets verksamhetsplan och budget
 Revisionsberättelse
 I övrigt uppgifter och information av relevant betydelse för att ägaren ska kunna följa
verksamhetens utveckling.
Vid trafikförändringar, d v s ökat eller minskat trafikutbud, inte tidtabelljusteringar, måste
förändringen finnas med ”hela vägen” i budgetarbetet d v s finnas i Länstrafikens rambudget till
ägaren i mars månad året innan trafikförändringen skall göras.

Ägarens uppsikt enligt kommunallagen
Bolaget står i sin verksamhet under uppsikt av Region Jämtland Härjedalen (RKM). Det
ankommer på Länstrafikens styrelse och i förekommande fall verkställande direktören att följa
de av Region Jämtland Härjedalen fastställda riktlinjer och regler för styrning av bolag ägda av
Region Jämtland Härjedalen och andra av ägaren utfärdade direktiv för verksamheten, om de
inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan författning.

Verksamhetsmål
Verksamhetskrav och mål för den regionala kollektivtrafiken framgår av Regionalt
trafikförsörjningsprogram 2016-2020.

Uppdragsavtal
Till ägardirektivet finns ett särskilt uppdragsavtal som reglerar verksamhet och uppdrag,
uppföljning av mål och verksamhet samt i övrigt relationen mellan uppdragsgivaren Region
Jämtland Härjedalen och utföraren Länstrafiken i Jämtlands län AB.

Giltighet
Ägardirektivet gäller fr.o.m. att det antagits 20..-..-.. och tills vidare.
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BOLAGSORDNING FÖR LÄNSTRAFIKEN I
JÄMTLANDS LÄN AB
Denna bolagsordning avses gälla fr.o.m. 2017-01-01.
1

Firma

Bolagets firma är Länstrafiken i Jämtlands län AB.
2

Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.
3

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva kollektivtrafik, administration av kollektivtrafik och andra tjänster avseende
kollektivtrafik.
Även godshantering med linjetrafik i länet, till grannlänen samt övriga landet kan bedrivas –
Bussgods.
Bolaget ska erbjuda invånare kollektivtrafik, innefattande arbetspendling och annat vardagsresande i
Jämtlands län och angränsande regioner. Bolaget ska också erbjuda godsservice på kommersiella
grunder.
Bolaget ska inte bedrivas med huvudsakligt vinstsyfte.
4

Regionstyrelsens rätt att ta ställning

Bolaget skall bereda Region Jämtland Härjedalen möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
5

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.
6

Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 8 000 aktier och högst 32 000 aktier.
7

Styrelse

Bolagets styrelse skall bestå av fem - sju ledamöter och två-fyra suppleanter.
Ledamöter till styrelse väljs av Region Jämtland Härjedalen för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det ordinarie val till kommun-/landstingsfullmäktige förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommun-/landstingsfullmäktige. Region Jämtland
Härjedalens fullmäktige väljer bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.
Arvoden fastställs av bolagsstämman.
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8

Revisorer

Årsstämma utser en auktoriserad revisor för granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt
styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning.
Lekmannarevisor/förtroenderevisor för granskning om bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är
tillräcklig utses av Region Jämtland Härjedalen fullmäktige.
Revisorerna utses för samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse.
9

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma och andra meddelanden till aktieägaren skall ske tidigaste fyra veckor och
senast två veckor före stämman.
10

Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Stämmans öppnande,
Val av ordförande vid stämman,
Val av en eller flera justeringsmän,
Upprättande och godkännande av röstlängd,
Godkännande av dagordning,
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns
granskningsrapport,
Beslut om
a. fastställelse av resultat- och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör;
Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisorer,
I förekommande fall val av revisor,
I förekommande fall val av lekmannarevisorer,
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11
Extra bolagsstämma
Om styrelsen anser att det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie bolagsstämma, ska
den kalla till extra bolagsstämma enligt Aktiebolagslagen 7 kap § 13. Kallelse ska utfärdas tidigast sex
veckor och senast två veckor före den extra bolagsstämman. Kallelse till extra bolagsstämma där fråga
om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas enligt samma tidsintervall.
12
Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagstämman







Årlig fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre
räkenskapsåren
Fastställande av budgetramar för verksamheten
Ram för upptagande av krediter
Ställande av säkerhet
Bildande av bolag
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13

Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp av 1 SEK per affärstillfälle
Andra köp, förvärv eller upplåtelse än som nämnts ovan överstigande ett värde av 1 SEK exkl.
moms per affärstillfälle
Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.
Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.
14

Firmateckning

Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
15

Ägarens rätt till information

För att fullgöra sin förvaltningskontroll enligt 6 kap 1 § i kommunallagen äger Regionstyrelsen och
Regionala utvecklingsnämnden ta del av bolagets samtliga handlingar och samtliga räkenskaper och i
övrigt informera sig om bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej
möter på grund av författningsreglerande sekretess.
16

Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av Region Jämtland Härjedalen.
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Inrättande av gemensam nämnd för ITstöd och drift
RS/1514/2016
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-08-30
Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@regionjh.se

RS/1514/2016
Inrättande av gemensam nämnd för IT-stöd och drift
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har deltagit i ett större samverkansprojekt mellan Region
Jämtland Härjedalen och länets kommuner om samverkan inom IT-området. Samverkans
omfattning och olika lösningar för samarbetets organisation har diskuterats. Arbetet i
projektet har ännu inte lett till en samsyn kring mål och syfte.
Region Jämtland Härjedalen och Åre Kommun har under en längre tid fört diskussioner på
tjänstemannanivå kring samverkan inom IT-området om möjligheter till samutnyttjande av
kompetenser samt gjorda investeringar. Diskussionerna har förts parallellt med ovannämnda
samverkansprojekt men har avsett samverkan i mer avgränsad i omfattning.
Region Jämtland Härjedalen har befintliga resurser i form av driftsäkra och redundanta
datahallar för drift och backup med outnyttjad kapacitet. Hallarna inkluderar avbrottsfri kraft,
miljövänlig kylkapacitet och bra brandskydd med automatisk brandsläckning. ITinfrastrukturen inom Region Jämtland Härjedalen är designad för mycket god IT-säkerhet
vilket medger dubblering av servrar och lagrat data i åtskilda fysiska datahallar. Detta matchar
samtidigt Åre kommuns behov mycket väl, där investeringsbehov för att säkra datahallar och
infrastruktur föreligger i motsvarande grad.
Regionen arbetar genom kontrakterad driftpartner, för närvarande Tieto, med att säkra
effektiv drift och bra kvalité enligt överenskomna servicenivåer. Pågående driftavtal säkrar
Regionens It-driftstjänster tom 2019-12-31 med möjlighet till 48 månaders förlängning om
Regionen så önskar. Åre kommun önskar driva sina servrar på samma sätt som Region
Jämtland Härjedalen, det vill säga med samma kvalitetskrav och säkerhetskrav.
Mot den bakgrunden har parterna funnit att gemensam drift av den del av infrastrukturen som
gäller serverdrift bör genomföras för att ta tillvara på samordningsvinster, till exempel Region
Jämtland Härjedalens beställarkompetens inom datadriftområdet eller för att dela på
gemensamma investeringar. Samarbetet bör bedrivas i en gemensam nämnd för IT-drift och
stöd. Ett förslag till samarbetsavtal och reglementet för gemensam nämnd har tagits fram
inom regionstaben i samverkan med Åre kommun.

516

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen bildar tillsammans med Åre kommun en gemensam
nämnd för IT-drift och stöd.
2. Upprättat förslag till samarbetsavtal kring och reglemente för den gemensamma
nämnden godkänns.
3. Region Jämtland Härjedalens bidrag till den gemensamma nämndens kostnader
fastställs i regionplanen för 2017-2019.
4. Två ledamöter och två ersättare väljs till den gemensamma nämnden för IT-drift och
stöd för perioden den 1 december 2016 till och med den 31 december 2018.
5. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Årekommun fattar
motsva-rande beslut.

Utdrag till
Organisation/person som protokollsutdrag och/eller yttrande ska skickas till.
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1(3)

SAMARBETSAVTAL
för gemensam nämnd för It-drift och stöd
Parter
1. Region Jämtland Härjedalen
2. Åre kommun
Mellan parterna har träffats följande överenskommelse om samverkan i en gemensam nämnd
enligt 3 kap 3 a-c § § kommunallagen (1991:900) i fråga om IT-drift och stöd.

1 Ändamål
Den gemensamma nämndens uppgift är att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur
för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att
leverera nödvändiga driftstjänster. Uppgiften innefattar tre gemensamma datahallar belägna
på Östersunds sjukhus med tillträdesskydd, avbrottsfrikraft, reservkraft drivna av
dieselmotorer. Vidare innefattas drift av servrar dedikerade för respektive nämndmedlem samt
drift av lagringsnätverk så kallade SAN med dedikerade diskar per nämndmedlem.

2 Värdkommun
Den gemensamma nämnden tillsätts av Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess organisa
tion.
Regionen ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt ombesörja
nämndens administration och ansvara för dess handlingar.

3 Mandatperiod
Mandatperioden för den gemensamma nämnden ska vara fyra år räknat från den 1 december
2016. När val av ledamöter och ersättare i nämnden sker första gången ska det avse tiden från
och med 1 december 2016 till utgången av år 2018.
Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod, om parternas
överenskommelse upphör att gälla före periodens utgång.

4 Antal ledamöter och ersättare i nämnden
Den gemensamma nämnden ska ha tre ledamöter och tre ersättare. Regionen utser två
ledamöter och två ersättare och kommunen utser en ledamot och en ersättare.
Av kommunallagen följer att Region Jämtland Härjedalen utser ordförande och vice
ordförande bland nämndens ledamöter.
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5 Närvarorätt vid nämndens sammanträden
Parterna är eniga om att nämnden ska ge en tjänsteman från regionen och kommunen rätt att
närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.

6 Budget och bidrag till nämndens verksamhet
Region Jämtland Härjedalen fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd
med kommunen. Förslaget till budget för den gemensamma nämnden ska lämnas till
kommunen i god tid före budgetens slutliga behandling.
Nämndens kostnader för verksamhet och administration ska fördelas mellan parterna enligt
följande:
Datahallar benämnda Plan1, Plan3 samt Murmansk
Avskrivningar för befintliga investeringar i Datahallarna är för närvarande 821 500 kronor per
år.
 Åre kommuns andel ska vara 5 % av avskrivningarna (schablon.)
Tillkommande investeringar i datahallarna beräknas efter samma fördelningsnyckel.
Rörliga kostnader för energi, städ och åtkomstkontroll till Datahallarna.
 Åre kommuns andel ska vara 10 000 kronor per år (schablon).
Serverhårdvara för virtuella servrar inklusive vmwarelicenser.
Anslutning till befintligt serverbladshassi
 Åre kommuns uppskattade andel av investeringen 80 000
Nyinköp av bladservrar för Åre kommuns behov
 Åre kommun betalar anskaffningen i form av ett årligt belopp motsvarande
avskrivningen fördelat över lämpligt antal år.
Komplettering av VMware licenser för Åre kommuns behov
 Åre kommuns betalar inköpspris samt årlig underhållskostnad
Datalagringsnätverk s.k. SAN
Avskrivningar för befintligt SAN (övergripande kostnader för hårdvara, programvaruinköp,
serviceavtal, programvaruunderhåll exklusive kostnader för lagringsmedia).
 Åre kommuns andel beräknas utifrån Åres diskmängd gentemot den totala
diskmängden i SAN:et (nu beräknat till 10 %).
Utrustning och programvara till SAN:et samt underhållskostnader utvecklas löpande
och behöver bytas ut eller kompletteras några gånger per år. Kostnader för detta vilket
fördelas mellan medlemmarna efter samma andel.
Nyinköp av lagrings samt backuputrymme (disk) för Åre kommuns behov
 Åre kommun betalar anskaffningen i form av ett årligt belopp motsvarande
avskrivningen fördelat över lämpligt antal år.
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Övriga kostnader för datakommunikation
 Åre kommun bekostar sina egna kostnader till externa kommunikationsoperatörer.
 Åre kommun bekostar även andel (portkostnad) för anslutning till Regionens
överlämningspunkt.
Kostnader för ledningsadministration och externa drifttjänster
 Åre kommun betalar för motsvarande 8,5 % av en heltidstjänst.
 Åre kommun betalar för externa drifttjänster en andel om xx % initialt beräknat till 1
061 760 kr per år.
Kostnader för förtroendevalda
Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska få ersättning för uppdraget från den
som valt ledamoten och ersättaren.

7 Äganderätt till egendom
Region Jämtland Härjedalen ska äga den egendom som förvärvas för den gemensamma
nämndens verksamhet.

8 Verksamhetsberättelse
Den gemensamma nämnden ska årligen efter samråd med kommunen lämna
verksamhetsberättelse till styrelsen för Region Jämtland Härjedalen.

9 Revision
Revision av den gemensamma nämndens verksamhet genomförs av parternas revisorer på det
sätt som respektive huvudman beslutar.

10 Medelsförvaltning och insyn
Region Jämtland Härjedalen ansvarar för medelsförvaltningen. Kommunen har rätt till
löpande insyn i regionens medelsförvaltning såvitt avser den gemensamma nämndens
verksamhet.

11 Nämndens ställning
Nämnden fattar beslut i Region Jämtland Härjedalens namn och ingår avtal för Region
Jämtland Härjedalens räkning. Region Jämtland Härjedalen har därför att hantera och svara
för civilrätts-liga krav som en utomstående leverantör kan komma att ställa på grund av avtal
som nämnden ingått.
Region Jämtland Härjedalen och kommunen är solidariskt ansvariga för eventuella
civilrättsliga krav som ställs på regionen enligt första stycket. Detta gäller även
ersättningskrav som ställs på regionen med anledning av avtal som ingåtts i enlighet med
nämndens beslut.

12 Överenskommelsens varaktighet
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Denna överenskommelse gäller från och med den 1 december 2016 och tillsvidare.
Kommunen och regionen har rätt att med ett års uppsägningstid säga upp överenskommelsen
att upphöra vid kalenderårs utgång.

13 Tvist
Tvist med anledning av denna överenskommelse ska avgöras av Östersunds tingsrätt om inte
parterna är överens om annat.

14 Godkännande
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att region- och kommunfullmäktige
godkänner överenskommelsen.
----------------------------------------------Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.
Östersund 2016-

Åre 2016

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

ÅRE KOMMUN

Ann-Marie Johansson
Björn Eriksson
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REGLEMENTE
för gemensam nämnd för IT-drift och stöd
Fastställt av Regionfullmäktige i Region Jämtland Härjedalen och kommunfullmäktige i Åre
kommun.
Region Jämtland Härjedalen Åre kommun har kommit överens om att samverka i en
gemensam nämnd för IT-drift och stöd.
Den gemensamma nämnden är tillsatt i Region Jämtland Härjedalen och ingår i dess
organisation.
Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 3 a-c §§ kommunallagen. Utöver vad som
följer av lag gäller detta reglemente och ett samarbetsavtal mellan regionen och kommunen.

§ 1 Uppgifter
Den gemensamma nämndens uppgift är att leverera definierad ändamålsenlig IT-infrastruktur
för att samutnyttja och samfinansiera nödvändiga investeringar i IT-verksamheten och att
leverera nödvändiga driftstjänster. Uppgiften innefattar tre gemensamma datahallar belägna
på Östersunds sjukhus med tillträdesskydd, avbrottsfrikraft, reservkraft drivna av
dieselmotorer. Vidare innefattas drift av servrar dedikerade för respektive nämndmedlem samt
drift av lagringsnätverk så kallade SAN med dedikerade diskar per nämndmedlem.
Nämnden skall vid behov samråda med styrelser och nämnder i regionen och kommunen.
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i
Östersund om inte nämnden själv bestämmer annat.

§ 2 Sammansättning
Den gemensamma nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Regionen utser två
ledamöter och två ersättare och Åre kommun utser en ledamot och en ersättare.
Region Jämtland Härjedalen ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande från regionen
och en vice ordförande från Åre kommun enligt vad som sägs i samarbetsavtalet under
punkten 4.

§ 3 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett
sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid ordförandens uppgifter och
vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter träder den av dessa in som är äldst.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget
för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
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§ 4 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare från den Kommun/regionen som valt ledamoten tjänstgöra i
ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra
sedan ärendet handlagts.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

§ 5 Ersättning till ledamot och ersättare
Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden skall få ersättning för uppdraget från den
som valt ledamoten och ersättaren.

§ 6 Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat.

§ 7 Sammanträden
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Sammanträde ska hållas också om minst två av nämndens ledamöter begär det eller om
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra
sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

§ 8 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden
eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den ledamot som har längst
tjänstgöringstid göra detta och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är äldst.
Kallelse och en preliminär föredragningslista över de ärenden, som avses bli behandlade vid
sammanträdet ska göras tillgänglig för styrelsens ledamöter och ersättare i god tid (minst 7
dagar) före varje sammanträde med regionstyrelsen.
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Slutlig föredragningslista fastställs vid varje sammanträdes början.
Fullständiga handlingar i de ärenden som har satts upp på föredragningslistan ska före
samman-trädet göras tillgängliga för varje ledamot och tjänstgörande ersättare samt för
regionens och kommunens revisorer. Handlingarna ska också göras tillgängliga på regionens
och kommunens webbplats.

§ 9 Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll ska tillkännages på regionens och kommunens anslagstavlor.
Fullständiga protokoll ska skickas till regionen och kommunens revisorer.

§ 10 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
skall ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justering av protokollet.

§ 11 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer.

§ 12 Undertecknande av handlingar och expediering
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ord
föranden eller vid förfall för denne vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer.
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Svar på motion från Lennart Ledin och
Mats El Kott, båda (L), om att folkomrösta
om regionindelningen.
RS/498/2016
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-07
Samordningskansliet
Helge Jonsson
Tfn: 063-14 76 36
E-post: helge.jonsson@regionjh.se

RS/498/2016

Svar på motion från Lennart Ledin och Mats El Kott, båda
(L), om att folkomrösta om regionindelningen.
Ärendebeskrivning
Lennart Ledin och Mats El Kott båda (L) föreslår att regionfullmäktige beslutar att genomföra
en folkomröstning eller opinionsundersökning om regionindelningen. De föreslår att
omröstningen genomförs enligt något av följande alternativ:
”1. Kommunal folkomröstning enligt lagen 1994:692.
Eftersom indelningskommittén avser lämna förslag den 30 juni i år bör regionfullmäktige
behandla frågan och besluta om en kommunal folkomröstning vid sitt sammanträde 18-19
oktober för att en omröstning ska kunna ske i januari/februari 2017.
2. Opinionsundersökning.
Ett andrahandsalternativ till en kommunal folkomröstning kan vara att genomföra en
opinionsundersökning där regionen tar fram ett webbaserat röstningsformulär med de
alternativ till regionindelning som landstingsmedlemmarna ska välja mellan. Med ett sådant
formulär kan röstningen ske från hemdator, mobiltelefon eller surfplatta. För
kommunmedlemmar som inte har tillgång till något av det nyss nämnda bör man kunna rösta
från dator exempelvis hos regionen, hos kommunernas bibliotek etc. De personuppgifter som
den röstande ska uppge i formuläret kan stämmas av mot den befolkningsdatabas som
regionen har tillgång till. På så sätt kan omröstningen begränsas till röstberättigade
landstingsmedlemmar. En omröstning enligt detta alternativ kan genomföras tidigare än det
som anges för den kommunala folkomröstningen I båda fallen ska självklart spridas
information och annonser om omröstningen och under vilken tidsperiod som man kan rösta.
Med hänsyn till de tidsförhållanden som vi här redovisat önskar vi att motionen behandlas
senast vid fullmäktiges nämnda sammanträde i oktober 2016.”
Enligt 5 kap. 34 § kommunallagen får fullmäktige besluta att det som ett led i beredningen av
ett ärende som fullmäktige skall handlägga ska inhämtas synpunkter från medlemmar i
kommunen eller landstinget. Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning
eller något liknande förfarande. Vid opinionsundersökning eller liknande förfarande får
valnämnden i kommunen anlitas, om nämndens verksamhet i övrigt inte hindras av det. Ska
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synpunkter inhämtas genom en omröstning får fullmäktige besluta att det, med tillämpning av
5 kap. vallagen (2005:837), skall framställas röstlängd och röstkort för omröstningen.
Närmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstning finns i lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar.
Indelningskommittén har i ett delbetänkande lämnat förslag dels på ändrad indelning av vissa
län och dels på ändrad indelning av vissa landsting. De fyra norrlandslänen föreslås bilda ett
nytt Norrlands län och landstingen i dessa län föreslås bilda ett nytt Norrlands läns landsting.
Det nya landstinget ska omfattas av lagen om regionalt utvecklingsansvar och får därmed
kalla sig region. Ändringen beträffande länen föreslås träda ikraft den 1 januari 2018 och
beträffande landstingen den 1 januari 2019. Utredningen har skickats på remiss och
remissvaret ska vara inne 6 oktober 2016. En proposition förväntas komma under våren 2017.
Ändringar i länsindelningen är ärenden som ska behandlas av regeringen eller riksdagen.
Ändring av landstingsindelningen är ärenden för regeringen. Utredningens förslag till
ändringar i länsindelningen och landstingsindelningen är således ärenden för riksdagen och
regeringen och inte ett ärende för Region Jämtland Härjedalen. Det som är ett ärende i Region
Jämtland Härjedalen är svaret på remissen av delbetänkandet.
I ärendet om svar på remissen skulle man kunna tänka sig att en folkomröstning eller
opinionsundersökning vara en del av underlaget till remissvaret. För att man ska kunna få ett
användbart svar i en folkomröstning eller i en opinionsundersökning krävs att man formulerar
klara och tydliga alternativ som medlemmarna kan ta ställning till. Det bör också finnas
underlag på konsekvenserna av de olika alternativen. Med tanke på frågans komplexitet är det
svårt att få till stånd alternativ som är tillräckligt belysta för att medlemmarna ska ha en reell
möjlighet att ta ställning.
Med tanke på remisstiden är det dessutom omöjligt att hinna med en folkomröstning innan
remissvaret lämnats. Det är även svårt att hinna med en opinionsundersökning.
Med hänsyn till detta är det inte möjligt att hålla en folkomröstning eller
opinionsundersökning i ärendet. Det är inte heller möjligt för Region Jämtland Härjedalen att
ha en folkomröstning i statens ärende. Motionen måste med hänsyn till detta avslås.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås
I tjänsten
Björn Eriksson
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Regiondirektör

Mikael Ferm
Regionstabschef

Utdrag till
Lennart Ledin (L)
Mats El Kott (L)
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Motion

Jämtland Härjedalen

2016·03-04

Folkomrösta om Regionindelningen!
Den av regeringen tillsatta indelningskommitten, som har att föreslå en ny läns- och landstingsindel
ning med färre län och landsting än idag, lämnade 2016·02-29 en delredovisning av sitt uppdrag till
regeringen där man aviserar att lämna ett delbetänkande den 30 juni 2016 med förslag om något
eller några nya län och landsting med ikraftträdande den 1 januari 2019.
För Region Jämtland Härjedalens (formellt landstinget) del har i diskussionerna om nya regioner al
ternativet om en "Norrlandsregion" fått en framträdande plats, d v s en region bestående av de fyra
nordligaste landstingen: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.
Flera alternativ är naturligtvis möjliga. Inte minst att behålla den nyligen inrättade region Jämtland
Härjedalen och låta denna få en chans att vidareutvecklas. Andra intressanta alternativ att värt att
diskutera vore en större inlandsregion med Jämtland Härjedalen, Dalarna och ev. Värmland eller en
region Södra Norrland med Dalarna d v s Jämtland Härjedalen Västernorrland, Gävleborg och Dalar
na.
En så kraftig förändring av Sveriges regionala geografi och demokrati som indelningskommittens
arbete syftar till måste förankras hos medborgarna. Den kan inte bara införas uppifrån utan att ha
varit föremål för diskussion och debatt i någon form av val. Vi liberaler anser att ett beslut till följd av
kommittens arbete som är av så avgörande betydelse för regionens framtid inte kan fattas utan att
jämtar och härjedalingar har fått diskutera och framföra sin åsikt om olika alternativ till regionindel
ning.
Den nya regionindelning som regeringen avser genomföra har inte varit och kommer inte med den
tidtabell som presenterats att kunna bli en fråga i ett ordinarie val. Därför föreslår vi liberaler att
Region Jämtland Härjedalen genomför en folkomröstning eller motsvarande opinionsundersökning
om förslag till ny regionindelning för Jämtland Härjedalen. Utöver de förslag som indelningskommit
ten kan komma att lämna anser vi att de ovan nämnda alternativen därvid skall vara möjliga svarsal
ternativ i omröstningen.
Vi föreslår att omröstningen genomförs enligt något av följande alternativ:

1.

Kommunal folkomröstning enligt lagen 1994:692
Eftersom indelningskommitten avser lämna förslag den 30 juni i år bör regionfullmäktige be
handla frågan och besluta om en kommunal folkomröstning vid sitt sammanträde 18-19 ok
tober för att en omröstning ska kunna ske i januari/februari 2017.
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Motion

Jämtland Härjedalen
2.

2016-03-04

Opinionsundersökning
Ett andrahandsalternativ till en kommunal folkomröstning enligt p 1 kan vara att genomföra
en opinionsundersökning där regionen tar fram ett webbaserat röstningsformulär med de al 
ternativ till regionindelning som landstingsmedlemmarna ska välja mellan. Med ett sådant
formulär kan röstningen ske från hemdator, mobiltelefon eller surfplatta. För kommunmed
lemmar som inte har tillgång till något av det nyss nämnda bör man kunna rösta från dator
exempelvis hos regionen, hos kommunernas bibliotek etc. De personuppgifter som den rös
tande ska uppge i formuläret kan stämmas av mot den befolkningsdatabas som regionen har
tillgång till. På så sätt kan omröstningen begränsas till röstberättigade landstingsmedlemmar.
En omröstning enligt detta alternativ kan genomföras tidigare än det som anges för den
kommunala folkomröstningen i p.l. I båda fallen ska självklart spridas information och an
nonser om omröstningen och under vilken tidsperiod som man kan rösta.

Vi föreslår att regionfullmäktige beslutar att genomföra en folkomröstning eller opinionsundersök
ning i enlighet med beskrivningen i motionen.
M ed hänsyn till de tidsförhållanden som vi här redovisat önskar vi att motionen behandlas senast vid
fullmäktiges nämnda sammanträde i oktober 2016.
Liberalerna i Region Jämtland Härjedalen

Lennart Ledin

Mats El Kott
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Svar på motion från Elin Lemon m. fl. (c)
om att teckna avtal för asylsökande hos
privata tandvårdskliniker
RS/742/2016
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-05
Folktandvården
Kristin Gahnström Jonsson
Tfn: 063-14 75 14
E-post:
Kristin.gahnstrom.jonsson@regionjh.se

RS/742/2016
Svar på motion från Elin Lemon m. fl. (c) om att teckna avtal för
asylsökande hos privata tandvårdskliniker
Ärendebeskrivning
Elin Lemon C (m.fl.) har lämnat in en motion om att teckna avtal för asylsökande hos privata
tandvårdskliniker.
Elin Lemon skriver bla:
Folktandvården i regionen beskriver situationen som ansträngt och ett stort tryck på de flesta
av Folktandvårdens kliniker av barn och vuxna asylsökande med akuta besvär. Det ökande
trycket på Folktandvården leder till att väntetider för oprioriterad vuxentandvård förlängs,
vilket i sin tur innebär eftersläpning i revisionstandvården och på vissa kliniker längre väntan
för nya patienter.
Att öppna upp för privata aktörer skulle förbättra situationen för såväl asylsökande som andra
patientgrupper i regionen.
Centerpartiets regiongrupp yrkar att:
- Region Jämtland Härjedalen tecknar lokala avtal med privata tandvårdskliniker för att
ta emot asylsökande som patienter.
Folktandvården har ett så kallat sistahandsansvar och det kommer sig av §6 i tandvårdslagen,
först §5:
5 § Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta inom landstinget.
Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och
stadigvarande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god
tandhälsa hos befolkningen. Tandvård som landstinget självt bedriver benämns i denna lag
folktandvård.
6 § Om någon som vistas i landstingskommunen utan att vara bosatt där behöver omedelbar
tandvård, ska landstingskommunen erbjuda sådan tandvård. Särskilda bestämmelser om
tandvård finns i lagen (2008:344)om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och
lagen(2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan
nödvändiga tillstånd. Lag (2013:409).
I lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. står det så här:
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Vårdens omfattning
5 § Ett landsting ska erbjuda sådana utlänningar som avses i 4 § första stycket 1-3 och som
inte har fyllt 18 år, vård i samma omfattning som erbjuds den som är bosatt inom landstinget.
Vård i den omfattning som avses i första stycket ska även erbjudas utlänningar som avses i 4
§ första stycket 4.
6 § Ett landsting ska erbjuda utlänningar som avses i 4 § första stycket 1-3 och som har fyllt
18 år, vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort och
preventivmedelsrådgivning.
Detta innebär i praktiken att Folktandvården måste erbjuda ovanstående vård och att
Privattandvården kan erbjuda vård för de asylsökande. M.a.o. finns inga hinder i någon regel
för Privattandvården att erbjuda vård för de asylsökande.
För att förbättra förutsättningarna för både Folktandvården och Privattandvården så har en
översyn gjorts av ersättningen för asyltandvården. Beräkningar visade att kostnaderna för
asyltandvården är 35 % högre än i reguljär tandvård. Samtliga Privattandläkare i länet har
därför meddelats av Beställarenheten, att ersättning för utförd akuttandvård på barn och vuxna
asylsökande ersätts med åtgärder enligt gällande Folktandvårdstaxa x 1,35.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen anses besvarad.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Kristin Gahnström Jonsson
Områdeschef Folktandvården

Utdrag till
Områdeschef Folktandvården
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Motion

Teckna avtal för asylsökande hos privata tandvårdskliniker

Vi nå s av informa tion om att Folkta ndvå rden i vå r region och resten av la ndet har en
mycket hög belastning. Detta beroende på en h elt otidsenlig regel som säger att a sylsöka nde
enbart få r beha ndla s av Folkta ndvården och inte av privata aktörer. Sve rige har en
lagstiftning som säger att asylsöka nde och i beh ov av ta ndvård e nba rt ka n vända dig till
Folkta nd vården .
För alla a ndra i samhället finn s en valfrihet att vä lj a mella n tandvå rd i privat eller offentlig
regi - me n inte för a sylsöka nde. Cen te rpa rtiet vill a tt valfriheten s ka gälla för a lla, även
a sylsöka nde. Då s kulle vi inte län gre, som idag, s tä n ga ute de privata ta ndlä karna, s om
utgör d rygt h ä lften av tandvården, frå n möjligh eten a tt beha ndla asylsöka nde med pro blem
med ta ndhä lsan .
Folktandvå rden i regionen beskriver situationen so m a nsträngt och ett stort tryck på de
flesta av Folktandvå rdens kliniker av barn och vu x na a sylsöka nde m ed a kuta b es vär. Det
ökande tryc ket på folkta ndvården leder till a tt väntetider för opriOlite ra d vuxen tandvård
förlängs, vilket i s in tur innebä r e ftersläpning i revis ions tandvå rden och på vi ssa kliniker
längre vä nta n för nya patienter.
Att öppna u pp för priva ta a ktörer s kulle förbä ttra s itu a tionen för såväl asylsöka nde som
a ndra pa tientgrupper i regionen .

Centerpartiets regiongrupp yrkar att:
Region Jämtland Hä lj eda len tecknar loka la avtal med priva ta ta ndvå rdskliniker för
a tt ta emot asylsöka nde som patienter.
Östers und Il a pril 2016

~
Elin Lemon (c)
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Cristine Persson (e)

Carina As plu nd (e)
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Svar på motion från Elin Hoffner (V) om
sprututbytesprogram
RS/875/2016
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Tjänsteskrivelse
Regionstyrelsen
2016-09-07
Sekretariatet
Charlotte Funseth
Tfn: 063-14 75 51
E-post: charlotte.funseth@regionjh.se

RS/875/2016
Svar på motion från Elin Hoffner (V) om sprututbytesprogram
Ärendebeskrivning
Elin Hoffner (V) har i motion till regionfullmäktige yrkat att Region Jämtland Härjedalen tar
initiativ till att göra nödvändiga utredningar inför införande av sprutbytesprogram samt ha en
ambition om att starta upp sprutbytesprogram senast under 2017.
Ur motionen:
”Målet med sprututbytesprogrammet är att förebygga spridning av blodsmitta såsom HIV,
hepatit och andra blodburna sjukdomar. Genom programmet ges möjlighet till kontakt med
missbrukare och därmed möjlighet till sociala och andra sjukvårdsinsatser.”
”Från regeringens sida har man varit tydlig med att man vill se en ökad tillgång till
sprututbytesverksamhet i landet. Man förbereder ett lagförslag som från och med 1 januari
2017 kommer att ge regioner och landsting självständig möjlighet att införa
sprututbytesverksamhet. Man vill även sänka åldersgränsen från 20 år till 18 år.”
Sprututbytesverksamhet har bedömts vara ett effektivt redskap i bekämpningen av
smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i Sverige och
internationellt.
Sedan tidigare har sprututbytesprogram införts i Region Skåne (Malmö, Lund, Kristianstad,
Helsingborg), Stockholms läns landsting samt nyligen även i Region Jönköping. Såväl
Uppsala som Göteborg har långt framskridna planer på att starta upp en verksamhet och såväl
i Norrbottens läns landsting som i Västerbottens läns landsting pågår konkreta samtal mellan
berörda parter.
Frågan om sprututbytesprogram utreddes 2013 men ledde inte till införande.
Det finns klara medicinska vinster med ett sprututbytesprogram, samtidigt som ett sådant kan
uppfattas som en acceptans gällande intravenöst narkotikamissbruk.
Innan ett eventuellt beslut om att införa ett sprututbytesprogram i Region Jämtland Härjedalen
kan fattas bör en utredning göras. Utredningen ska innehålla kostnadsberäkningar, fakta om
smittspridning i länet, vidarebehandling som kan erbjudas eller införas, samhällsvinster, t.ex.
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familjen omkring missbrukaren, hur ideella organisationer, kommunerna och närliggande
landsting/regioner ser på frågan och möjligheter till samverkan.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett eventuellt beslut om att
införa ett sprututbytesprogram i Region Jämtland Härjedalen.
I tjänsten
Björn Eriksson
Regiondirektör

Carsten Dencker
Chef Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen

Utdrag till
Elin Hoffner (V)
Chef Hälso-och sjukvårdspolitiska avdelningen
Chef Område Patientsäkerhet
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Maria Omberg
Patientsäkerhetsenheten

2016-06-08

Dnr RS/875/2016

Motion om Sprututbytesprogram
RS/875/2016
28 maj 2016 röstade alla 194 medlemsländer som ingår i WHO ”Global Viral Hepatitis
Strategy” som syftar till att eliminera hepatit B och hepatit C smitta till 2030. Som en del i
denna strategi lyfter WHO fram vikten av att kunna erbjuda substitutionsprogram och rena
verktyg till personer som injicerar droger. Smittskyddsenheten Region Jämtland Härjedalen
ser också tillgång till sprututbyte som en viktig beståndsdel i landstingets verksamhet riktad
till personer som injicerar droger i syfte att motverka och förhindra missbruk och blodburen
smitta. Sedan 1997 har 110 individer ≤29 år anmälts med nyupptäckt hepatit C i länet där
intravenöst missbruk angetts som smittväg. Senaste 1½ åren har 15 st fall ≤29 år anmälts,
vilket visar på ett aktuellt samhällsproblem i vårt län.
Sedan tidigare har sprututbytesprogram införts i Region Skåne (Malmö,
Lund, Kristianstad, Helsingborg), Stockholms läns landsting samt nyligen även i Region
Jönköping. Såväl Uppsala som Göteborg har långt framskridna planer på att stata upp en
verksamhet och såväl i Norrbottens läns landsting som i Västerbottens läns landsting pågår
konkreta samtal mellan berörda parter. I samband med projektet Smittskydd och
injektionsmissbruk, Jämtlands läns landsting 2012-2014, gjordes en fristående utredning
kring sprutbytesverksamhet inom Region Jämtland Härjedalen. Utredning fann att,

Besöksadress: Kyrkgatan 12 Östersund Postadress: Region Jämtland Härjedalen Box 654 831 27 Östersund
Telefon: 063-14 75 00 Fax: 063-14 77 56 E-post: region@regionjh.se Webbplats: www.regionjh.se
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Org nr: 232100-0214

2016-06-08

då resurser och politiskt initiativ i frågan i nuläget saknas, ser
Patientsäkerhetsenheten att det för närvarande inte finns förutsättningar för att
integrera ett sprututbytesprogram i befintlig verksamhet.
Sprututbytesverksamhet har bedömts vara ett effektivt redskap i
bekämpningen av smittsamma sjukdomar i världen och rekommenderas av myndigheter i
Sverige och internationellt. Även om landstingen, i enlighet med det aktuella lagförslaget,
ensam kommer bli huvudman för en sprututbytesverksamhet är det viktigt att de olika
huvudmännen samarbetar och samverkar i frågor om personer som missbrukar droger. En
sådan överenskommelse bör beskriva formerna för samverkan och respektive huvudmans
ansvar för missbruks- och beroendevård.
Viktigt även med samverkan med närliggande regioner och landsting då det så
kallade bosättningskravet kvarstår såsom lagförslaget är utformat. Varje möte med brukare
är en potentiell möjlighet att motivera till vård och behandling, oavsett bostadsort. Tills dess
att alla landsting erbjuder utbytesverksamhet är det ur smittskyddshänseende angeläget att
ingen brukare på tillfälligt besök i ett landsting tvingas dela injektionsverktyg och därigenom
öka risken för smittspridning. Det är därför av vikt att utredning av sprututbytesverksamhet
sker i samverkan och dialog med närliggande landsting/regioner så att samma möjligheter
erbjuds oavsett bostads-, eller vistelseort.
Smittskyddsenheten välkomnar därför motionen om Sprutbytesprogram
Dnr RS/875/2016 och föreslår att Område Patientsäkerhet ges uppdrag att omgående
utreda förutsättningar för ett införande av sprutbytesprogram inom Region Jämtland
Härjedalen under 2017. Utredning bör ske i bred samverkan med exempelvis
infektionssjukvård, beroendevård, socialtjänst, frivård, tandvård, mödravård, hud och
könspoliklinik och länets kommuner samt i dialog med närliggande landsting.

Micael Widerström

Maria Omberg

Smittskyddsläkare

Verksamhetschef Område Patientsäkerhet

Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen
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Målet med sprututbytesprogram är i första hand att förebygga spridning av blodsmitta som hiv,
hepatit och andra blod bu rna infektioner bland personer med intravenöst missbruk.
Sprututbytesverksamheterna arbetar även med att motivera de som deltar i programmet att bryta
sitt missbruk och att ta emot vård och behandling.
Missbruk orsakar ett stort mänskligt lidande och står både individen och samhället dyrt. Vi har därför
ett gemensamt ansvar att förebygga, förhindra och erbjuda vägar ut ur missbruket.
Den narkotikarelaterade dödligheten till följd av överdoser ökar och det är därför viktigt att göra
något för att hindra spridning av narkotikamissbruket.
Vänsterpartiet anser att det är dags att pröva nya vägar som är väl beprövade i andra delar av landet.
Vi måste arbeta för att förebygga debuter och avsluta pågående missbruk.
Från regeringens sida har man varit tydlig med att man vill se en ökad tillgång till
sprututbytesverksamhet i landet. Man förbereder ett lagförslag som från och med 1 januari 2017
kommer att ge regioner och landsting självständig möjlighet att införa sprututbytesverksamhet. Man
vill också sänka åldersgränsen från 20 till 18 år.
Det handlar inte om att sprututbyte ersätter andra vård- och behandlingsformer. Det är istället ett
sätt att säkra en hållbar och socialt ansvarsfu ll missbruksvård där vi håller människor friska, skapar
kontakter och ger möjligheter på flera plan till att bryta missbruk.
Det ska erbjudas hälsokontroller, provtagning och vaccinering samt stöd och lotsning till vidare
behandling. Sprututbyte är en komplettering av den ordinarie missbruksvården.
Det kommer att krävas en regelbunden uppföljning för personer som lämnar missbruk eller går
vidare i behandling och av smittspridning, samt ana lys av hur vå rdkedjan fungerar inom sjukvården.
Sprututbytesprogram är till för de mest utsatta i samhället som lider av missbruk. I grunden är det
också en rättighetsfråga: Vi ska alla ha rätten att hålla oss fri ska.
Vänsterpartiet yrkar att:
1. Region Jämtland Härjedalen ska ha en ambition att starta upp ett sprututbytesprogram
senast under 2017 .
2. Region Jämtland Härjedalen ska snarast göra nödvändiga utredningar för införande.

För Vänsterpartiets regiongrupp genom Elin Hoffner
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Svar på motion från Lennart Ledin och
Mats El Kott (L) angående att införa gratis
vaccination mot influensa och
lunginflammation
RS/964/2016
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Region Jämtland Härjedalen

Inför gratis vaccination mot influensa och lunginflammation
Medborgarna i riskgrupper och de över 65 år i vår region är bland de med absolut lägst vacci
nationstäckning i landet mot säsongsinfluensa och i motsats till utvecklingen i andra lands
ting/regioner så ökar inte markant andelen som årligen vaccinerar sig. Förhållandet torde ock
så, särskilt det senaste året, medverkat till en ökat belastning på intensivvården vid vårt sjuk
hus.
Orsakerna till den låga andelen som vaccinerar sig torde delvis kunna härledas till att regio
nen, i motsats till det stora flertalet andra landsting/regioner, tar en avgift (75 kr) för vaccinet
samt att regionen inte prioriterar att aktivt uppmana de över 65 år, via personaliga brev, att
vaccinera sig. Sambandet kan sägas vara säkerställt eftersom landsting som inte tar ut en av
gift för vaccinet och som aktivt informerar medborgarna också har en betydligt högre andel
.
.
som vaccmerar sig.
Motsvarande gäller vaccination mot lunginflammation som betingar en betydligt högre avgift
(enligt uppgift 175 kr) medan flera landsting även tillhandahåller detta vaccin utan avgift.
Det finna en uppenbar risk att vaccinationsavgifterna i kombination med den kraftigt höjda
patientavgiften till läkare och distriktssköterska kommer att med tOra att andelen som vaccine
rar sig bland riskgrupperna och de äldre sjunker ytterligare och därmed också att belastningen
på intensivvården ökar. Avgifterna blir därmed kontraproduktiva.
Folkhälsomyndighetens bereder nu ett förslag om att de riskgrupper som idag rekommenderas
årlig influensavaccination och vaccinering mot lunginflammation (pneumokockvaccin) ska
erbjudas vaccination inom ramen för särskilda nationella vaccinationsprogram. Vaccinationer
som ingår i vaccinationsprogram är kostnadsfria får de personer som omfattas och betalas av
staten. Vaccinationsprogrammet beräknas tidigast kunna bli verklighet i mitten av 2018.
Förslag
I avvaktan på att de ovan nämnda nationella vaccinationsprogrammen för influensa och lung
inflammation blir verklighet föreslår vi liberaler att regionfullmäktige beslutar att avgifterna
för vaccinering, både besöksavgift och avgift för vaccinet, tas bort inför kommande influensa
säsong 2016-2017 och tills vidare.
Mot bakgrund av nämnda tidsförhållanden så begär vi att förslaget behandlas skyndsamt.

~~
Lennart Ledin, (L)

~Mats El Kott (L)
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