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§ 27 Val av justerare
Till justerare av mötesprotokollet valdes Marianne Larm Svensson.
§ 28 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades därefter till handlingarna.
§ 29 Förstudie av digitalisering av mammografiverksamheten
Alexander Englund, Ulla Svedinger, Geir Dalhaug och Lars Westergren informerade
om uppdraget, status på mammografiverksamheten i Sverige, nuvarande
mammografiverksamhet i Jämtland, samt framtida investeringsbehov vid digital och
analog verksamhet.
Ekonomiutskottet tackade för presentationen och beslutade att lägga ut materialet i
utskottet konferens direkt efter mötet.
§ 30 Aktuellt inom Vårdval och Etisk handel
Anders Wennerberg informerade om vad som är aktuellt inom Etisk handel och
LOV att välja - Lag om valfrihetssystem SOU 2008:15, Vårdval i Sverige - SOU
2008:37 Delbetänkande av utredningen om patientens rätt - en sammanfattning,
ersättningsmodell och juridik presenterades. Lagändringarna föreslås träda ikraft 1
januari 2009 och vid utgången av 2009 skall samtliga landsting ha infört
vårdvalssystem.
Ekonomiutskottet tackade för presentationen. Informationsmaterialet skickas ut i
konferensen.
§ 31 Landstingsplan 2009-2011.
Christina Reuterwall presenterade revideringar av inriktningsmål, aktiviteter och
målvärden för God folkhälsa, God vård och Effektiv verksamhet och ständig
utveckling, i kapitel 4, i Landstingsplan 2009-2011. Ekonomiutskottet gick igenom
dokumentet och gjorde ändringar under pågående möte.
Beslutades att dessa områden i kapitel 4 revideras och skickas ut till
ekonomiutskottet.
Jan Rönngren presenterade inriktningsmålen för Regional utveckling. Det är 5 nya
mål. Ledningsgruppen ska arbeta igenom aktiviteter och målvärden på sitt möte den
21 april.
Beslutades att revideringar läggs in i gamla dokumentet och markeringar görs för vilka
inriktningsmål som plockas bort. Aktiviteter och målvärden som ledningsgruppen
beslutar om sammanställs och skickas ut i ekonomiutskottets konferens tillsammans
med de reviderade inriktningsmålen.
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Beslutades att synpunkter på kapitel 4 i Landstingsplanen 2009-2011 måste vara inne
senast 30 april.
§ 32 Övriga frågor
- Snabbprognos - Karin Jonsson redogjorde kort för det ekonomiska utfallet efter
senaste snabbprognosen.
- Göran Rydqvist redovisade resultatbudget 2007-2009 samt ofinansierad ny
verksamhet 2009-2011. Den totala summan för ofinansierad ny verksamhet uppgår
till 77,7 miljoner kronor 2009. Sammanställningen läggs ut i ekonomiutskottets
konferens direkt efter mötet.
Beslutades att Ekonomiutskottet och landstingsdirektören måste inkomma med
förslag till besparingar och finansiering senast 30 april.
§ 33 Nästa sammanträde
Nästa möte måndagen den 12 maj, kl. 10-16, Musslan, Östersunds sjukhus.
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