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HSN § 1

Protokoll
Sida 6 (50)

Information från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Ärendenummer: HSN 2022/32
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 5
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om följande punkter:
• Visby lasarett har idag gått ner från förstärkningsläge till stabsläge (lokal
särskild sjukvårdsledning LSSL). Dock kvarstår de tidigare svårigheterna med
bemanningen men en liten förbättring ses. Planen är att även gå ner från
stabsläge till normalläge under morgondagen för regional särskild
sjukvårdsledning (RSSL).
• Den nya samverkansstrukturen har fastställts efter att den anpassats efter den
organisationsförändring som gjorts inom förvaltningen från och med årsskiftet.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att
genomföra en analys av den laboratoriemedicinska verksamheten på Visby
lasarett. Analysen kommer att genomföras tillsammans med Karolinska
universitetssjukhuset där en projektledare nu är utsedd. Ett avtal är under
framtagande och projektet startas förhoppningsvis inom kort.
• En nulägesanalys inom miljöområdet genomförs under våren inom hälsooch sjukvården med hjälp av externt stöd.
• Förvaltningen har påbörjat planeringen för en projektorganisation för
införande av PCI (perkutan koronar intervention) på Visby lasarett. Det är ett
stort projekt som kommer att pågå under en längre tid. En övergripande
projektledare ska tillsättas.
• Ritningar för havspaviljongen samverkades i måndags inför bygglovsansökan.
Förslag är framtaget när det gäller barnträdgården och förslaget diskuteras och
utvecklas i nära samarbete med verksamheten.
• Förhoppningsvis kommer hälso- och sjukvårdsförvaltningen att få överta
gamla korttids lokaler på Korpen i samband med att den verksamheten flyttar
till nybyggda lokaler på området. Diskussioner pågår och definitivt besked
väntas inom någon vecka.
• Den 16 februari har arbetsutskottet och förvaltningen ett dialogmöte
planerat. På dagordningen finns diskussionspunkter kring den framtida
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primärvården, IT/digitalisering, revidering färdplan God och Nära vård samt
bemanning i ambulanshelikoptern.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 5
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om följande punkter:
• Smittspridningen av covid-19 är mycket hög i samhället och pandemin har
gått in i en annan fas. Bemanningsläget inom hälso- och sjukvården är mycket
ansträngt. Huvudfokus är att klara akutuppdraget och konsekvenserna blir att
planerad vård och åtgärder flyttas. Många medarbetare arbetar under stor press
och har gjort så under en lång tid. Det ansträngda läget gäller även inom
psykiatrin där belastningen har varit mycket hög i helgen. Inom primärvården
var under föregående vecka sjukfrånvaron cirka 25 procent och sannolikt
kommer frånvaron att fortsätta var hög under några veckor till.
• Flygbolaget Air Leap aviserade igår att de ansökt om företagsrekonstruktion
och ställt in all flygverksamhet vilket påverkar hälso- och sjukvården på
Gotlands möjlighet att transport av prover till fastlandet för analys. Regionen
arbetar med flera möjliga lösningar parallellt. Förhoppningen är även att BRA
flyg ska kunna få de tillstånd som krävs från Transportstyrelsen inom kort. En
långsiktig lösning som håller över tid behövs även för att inte återkommande
hamna i detta dilemma.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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HSN § 2

Protokoll
Sida 8 (50)

Rekommendation om att delta i projekt
utrota livmoderhalscancer och generiskt
kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening

Ärendenummer: HSN 2021/861
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 21
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att delta i ett pågående projekt i syfte
att utrota livmoderhalscancer, inom ramen för en forskningsstudie.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ansluta sig till ett generiskt
kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening.
Sammanfattning

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har beslutat att:
• rekommendera landets regioner att delta i ett pågående projekt i syfte att
utrota livmoderhalscancer inom ramen för en forskningsstudie
• rekommendera landets regioner att ansluta sig till ett generiskt
kallelsesystem för livmoderhalscancerscreening
Region Stockholm och Region Gotland har sedan tidigare fattat beslut om
både pilotprojekt i maj 2021 och storskaligt genomförande av projektet för att
utrota livmoderhalscancer under hösten 2021.
Region Gotland avser att ansluta sig till ett framtida generiskt kallelsesystem för
livmoderhalscancer genom Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland
(RCC) som idag administrerar regionens kallelsesystem för cancerscreening.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Kunze, chefläkare, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 21
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2022
Skickas till

Sveriges kommuner och regioner
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HSN § 3

Protokoll
Sida 9 (50)

Information. Testverksamhet
prostatacancerscreening

Ärendenummer: HSN 2022/69
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 22
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom att Region Gotland deltar i
det planerade projektet för organiserad prostatacancertestning.
Sammanfattning

Screening för prostatacancer har de senaste åren varit omdebatterad och inte
införd. Detta på grund av svagheter när det gäller blodprovet prostataspecifikt
antigens (PSA) förutsättningar att ensamt identifiera allvarlig
behandlingskrävande prostatacancer.
En utredning med kompletterande diagnostik har utvecklats nationellt, så
kallad organiserad prostatacancertestning (OPT). Sjukvårdsregionalt
tillsammans med Region Stockholm planeras ett pilotprojekt med preliminär
start mars 2022 med ett begränsat antal patienter för att testa en planerad
modell inför ett eventuellt framtida införande av en fullständig OPT i regionen.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Kunze, chefläkare, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 22
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2022
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HSN § 4

Protokoll
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Information. Cancervård

Ärendenummer: HSN 2019/474
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 23
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla och följa
upp cancervården i sjukvårdsregionen. Cancerplanen 2020-2023 har tagits fram
i dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare
samt allmänheten. Syftet med ärendet är att informera om pågående arbete i
Region Gotland i halvtid.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Kunze, chefläkare, informerar om nu gällande cancerplan och ger en
lägesrapport om hur långt arbetet kommit hittills.
Planen består av fyra övergripande mål och varje mål har ett antal delmål som
ska bidra till en övergripande måluppfyllelse. Arbete pågår inom alla områden
och implementeringen har kommit olika långt inom målen. De utmaningar
som Thomas Kunze, chefläkare, lyfter framåt är primärpreventionsarbete, öka
deltagandet i cancerscreening, fortsätta förbättra Regions Gotlands goda
resultat inom standardiserade vårdförlopp (SVF), kompetens och kontinuitet
inom primärvården kring SVF och att identifiera tidiga cancersymtom,
förbättra enkätresultaten för de som genomgått ett SVF (resultaten är goda
men det finns skillnader mellan verksamhetsområdena).
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 23
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2022
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HSN § 5

Protokoll
Sida 11 (50)

Information från HR-chefen

Ärendenummer: HSN 2022/32
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 6
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Ärendets behandling under mötet

Monica Forsman, HR-chef, informerar om att fackförbundet Vårdförbundet har
sagt upp sitt flextidsavtal inom regionen. Även Kommunal har tidigare sagt
upp avtalet men valt att avvakta Vårdförbundet. Avtalet upphör den 14 april.
Fördjupad information ges även om resultaten från 2021 års medarbetarundersökning.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 6
Monica Forsman, HR-chef, och Anna-Karin Hjelm, HR-specialist RSF, informerar
om att fackförbundet Vårdförbundet har sagt upp sitt flextidsavtal inom
regionen. Även Kommunal har tidigare sagt upp avtalet men valt att avvakta
Vårdförbundet. Medarbetare inom flera olika professioner inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen berörs. Det finns även ett flextidsavtal för medarbetare
i regionen för SACO och Ledarna och det avtalet berörs inte.
Arbetsgivarens ambition var att uppdatera avtalet men Vårdförbundet sade
istället upp avtalet och vill inte förhandla alls. Avtalet upphör den 14 april.
Arbete pågår nu med att komma fram till vad som ska gälla för de medarbetare
som har timmar innestående på sitt flextidskonto respektive hur det blir för de
som har minustid.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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HSN § 6

Protokoll
Sida 12 (50)

Information. Remiss av betänkandet
Riksintressen i hälso- och sjukvården –
stärkt statlig styrning för hållbar
vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)

Ärendenummer: HSN 2021/862
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 4
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning

Remissen betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig
styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71) har inkommit till Region
Gotland. Den har handlagts av tjänsteman på regionstyrelseförvaltningen som
har inhämtat synpunkter från berörda förvaltningar.
Regionstyrelsen har remissen på sin agenda till sammanträdet 2022-01-26 och
hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får härmed kännedom om
remissen och dess innehåll.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 4
Yvonne Skovshoved, beställarchef, berättar kort om remissen. Bland annat
beskriver remissen förslag om ett statligt fastighetsbolag, dock undantaget för
remissinstanserna att lämna synpunkter på. Om det som föreslås i remissen
skulle bli verklighet skulle det bli otroligt tungrott och påverka de lokala
självstyrena i Sverige eftersom förutsättningarna för regionerna är väldigt olika.
Det som Region Gotland är positiva till i remissvaret är ett ökat statligt stöd till
forskning men i övrigt är regionen kritisk till remissens förslag.
Nicklas Sköld, projektledare socialförvaltningen, närvarar också under ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att informationen ska godkännas.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse HSF daterad 18 januari 2022
Remiss av betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig
styrning för hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)
Förslag till yttrande från regionstyrelsen daterat 23 december 2021
Tjänsteskrivelse RSF daterad 23 december 2021
Skickas till

Socialnämnden
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HSN § 7

Protokoll
Sida 14 (50)

Kompletteringsbudget investeringar
2022

Ärendenummer: HSN 2021/874
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 17
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
överföra 28 373 716 kronor enligt sammanställning i investeringsmedel till
2022.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Hälso-och sjukvårdsnämnden begär att få överförda investeringsmedel till 2022
enligt nedan.
• 7 981 Tkr ombyggnation akutmottagningen.
• 6 961 Tkr inventarier akutmottagningen.
Båda dessa projekt är beroende av att de beslutade paviljongerna kommer på
plats vilket förväntas vara klart vid årsskiftet 2022/2023.
• 3 000 Tkr ombyggnation bårhuset.
• 2 000 Tkr patientkallelsesystem.
Projektet ombyggnation av bårhuset har inte kunnat komma till stånd under
2021 på grund av resursbrist, men är i planeringsskede under början av 2022.
Detsamma gäller projektet för patientkallelsesystem.
• 8 432 Tkr skelettundersökningsutrustning i form av två röntgenutrustningar
är beställda och klara och en är även levererad. Eftersom besiktning ska ske
och så vidare innan ersättning utgår kommer dessa att betalas i början av 2022.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att överföring av investeringsmedel till 2022 är
nödvändigt för att beslutade investeringsprojekt ska kunna genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Bakgrund HSN-AU § 17
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
överföra 28 373 716 kronor enligt sammanställning i investeringsmedel till
2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2022
Excelfil kompletteringsbudget 2022 hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Skickas till

Regionstyrelsen
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HSN § 8

Protokoll
Sida 16 (50)

Information. Upphandlingsplan/
investeringsplan 2022

Ärendenummer: HSN 2021/859
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 15
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna informationen.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ett omfattande inköps- och
upphandlingsarbete för att försörja verksamheten med:
• Olika typer av utrustning
• Förbrukningsmaterial
• IT-system
• Lokaler
• Inventarier
• Olika typer av tjänster
Upphandlingar genomförs både tillsammans med Region Stockholm och i
egen regi. Som ett led i att bli mer öppen och transparent ut mot tänkbara
leverantörer avser Region Gotland att publicera upphandlingsplanen offentligt.
Upphandlingsplanen kommer som de flesta planer att justeras under året allt
eftersom behov uppstår. Upphandlingar som planeras genomföras tillsammans
med Region Stockholm finns inte med i planen. Förutom det som står i planen
pågår en rad upphandlingar såväl inom egen regi som tillsammans med Region
Stockholm.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det fortfarande finns ett stort
investeringsbehov inom främst specialistsjukvården, och att hälso- och
sjukvården har ett mycket omfattande upphandlings- och inköpsarbete att
ansvara för vilket är resurskrävande från såväl förvaltningens centrala
funktioner inom området, verksamhetsföreträdare och
upphandlingskompetenser som nästan uteslutande kommer från upphandlade
upphandlingskonsulter.
Förvaltningens bedömning är också att genom att arbetet med förbättrad
struktur och ökat samarbete mellan olika funktioner, har förvaltningen en
bättre kontroll och en bättre affärsmässighet i upphandlingsarbetet i dagsläget
än tidigare.
Upphandlingsarbetet har stor påverkan på förvaltningens kostnader både på
kort och på längre sikt.
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Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 15
Underlag skickas ut inför nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022
Region Gotlands upphandlingsplan

Digital justering

Protokoll
Sida 17 (50)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 9

Protokoll
Sida 18 (50)

Investeringsplan 2023-2032

Ärendenummer: HSN 2022/68
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 16
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner planen och skickar den vidare till
regionstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Regionfullmäktige tog i november 2018 beslut om en förändrad
investeringsprocess. Som en del av denna ska hälso- och sjukvårdsnämnden i
februari lämna en skriftlig investeringsplan för en tidsperiod på tio år. Motivet
till detta är att ge en bild av regionens kommande behov baserat på den
demografiska utvecklingen och övriga förändringar i omvärlden. Nämnden ska
också göra en översiktlig bedömning av driftkonsekvenser framåt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget innefattar i dagsläget en
pott på 32 miljoner som ska täcka behovet av investeringar i medicinskteknisk
utrustning, mindre ombyggnationer, inventarier, samt IT-investeringar som
inte begärts och beslutats som egna fristående investeringsprojekt. Nämnden
begär i Strategisk plan och budget investeringsmedel som egna fristående
projekt då investeringsutgiften beräknas överstiga 3 miljoner kronor, oavsett
om det handlar om ombyggnationer, medicinskteknisk utveckling eller ITinvesteringar.
För perioden 2022-2026 finns i planen specificerat medicinskteknisk utrustning
om 50 miljoner kronor. Utöver detta så begär nämnden i kompletteringsbudget
2022 8,5 miljoner.
För perioden 2022-2026 finns i planen specificerat lokalinvesteringar
ombyggnation om 34 miljoner. Utöver detta så begär nämnden i
kompletteringsbudget 2022 15 miljoner.
I begäran om kompletteringsbudget 2022 finns även patientkallelsesystem med
2 miljoner (total investering om 8 miljoner fördelat på 8 år), samt
ombyggnation av bårhuset på Visby lasarett om 3 miljoner.
Framöver ser hälso- och sjukvårdsförvaltningen även kommande investeringsbehov i medicinteknisk utrustning, lokaler och inom digitalisering/IT. Inom
medicinteknisk utrustning ser förvaltningen ett stort behov av att öka den
årliga potten med cirka 10 miljoner årligen. Det finns ett behov av att komma
ikapp med utbytesplanerna och en stor del av den utrustning som finns borde
redan varit utbytt.
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Behovet av investeringar i lokaler är fortsatt omfattande inom hälso- och
sjukvården, och många förstudier, utredningar och fastighetsutvecklingsplan
med mera är under framtagande. Verksamhetsförändringar, ökade vårdbehov,
lagkrav, ny teknik och fler anställda har gjort att i stort sett samtliga
verksamheter inom Visby lasarett behöver fler och större lokaler och så även
vårdcentraler inom egenregins verksamhet. En strategi kring robusthet behöver
tas fram för sjukhuset men också ett ställningstagande kring vilken roll övriga
vårdlokaler har i beredskapsfrågorna. En omfattande investering i Visby
lasarett kommer att vara nödvändig vilket innebär investering i miljardbelopp.
Gällande digitalisering finns det i den långsiktiga investeringsplanen ett stort
behov av att byta ut fler av de idag befintliga systemen, samtidigt som en tydlig
digitaliseringsplan på både kort och lång sikt behöver arbetas fram för den
digitala omställningen.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, informerar om investeringsplan 2023-2032.
Komplettering kommer att göras i underlaget gällande investeringsbehovet för
Visby lasarett samt tillägg av en tabell med samlat behov för investeringar.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 16
Yvonne Skovshoved, beställarchef, informerar om investeringsplan 2023-2032.
Planen är utgångspunkten för nämndens förslag till prioriteringar i strategisk
plan och budget och ska beskriva större behov av investeringar inklusive en
grov kostnadsbedömning för de kommande 10 åren. Den ska utgå ifrån
volymförändringar, befolkningsprognoser och andra förändringar.
Underlag skickas ut inför nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Investeringsplan 2023-2032
Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokoll
Sida 19 (50)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 10

Protokoll
Sida 20 (50)

Verksamhetsberättelse 2021 inklusive
bilagor

Ärendenummer: HSN 2021/13
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 7
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer verksamhetsberättelse 2021 med
bilagor.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen 2021 sammanfattar ytterligare ett år präglat av coronapandemin. Årets planerade aktiviteter har genomförts helt eller i varierande
omfattning utifrån de omprioriteringar som har behövts göras kopplat till
pandemin, vaccination och ett utmanande bemanningsläge. Det kan ändå
konstateras att hälso- och sjukvården på en övergripande nivå har förflyttat sig
i positiv riktning mot de flesta av målen.
Sjukfrånvaron har börjat leta sig tillbaka till de nivåer som gällde före
pandemin, endast 0,13 procent högre än för samma period 2019, om än med
en viss variation som till mångt och mycket följer smittspridningskurvan.
Under hösten, när framför allt RS-virus slog till med full kraft och även andra
barninfektioner slogs det rekord i vård av sjukt barn, något som också påverkar
bemanningen avsevärt.
Förändringsresan och den omorganisation som har gjorts inom hälso- och
sjukvården under året, där främst sjukhuset har genomfört en större förändring
har krävt mycket tid och kraft för att gå i mål till årsskiftet. Från med årsskiftet
har matrisorganisationen på sjukhuset avvecklats.
I verksamhetsberättelsen presenteras förutom måluppfyllelse, förväntad
utveckling, medarbetare, kvalitet och produktionsstatistik.
Ekonomiskt sett har det åter igen varit ett bra år, då förvaltningen genom
statsbidrag fått kostnadstäckning för utgifter kopplade till pandemin. Det
ekonomiska resultatet för 2021 är plus 13,7 miljoner. Överskottet beror till stor
del på ersättningar och bidrag till hälso- och sjukvården till följd av pandemin.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att verksamhetsberättelsen följer anvisningarna
från regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, Markus Swahn, ekonomichef, och Marie
Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
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Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 7
Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, och Marie Loob, hälso- och
sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Genomgång av verksamhetsberättelsen. Arbetsutskottet framför synpunkter
och förslag till tillägg som förvaltningen kommer att arbeta in i underlaget.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse 2021
Tjänsteskrivelse daterad 3 februari 2022
WBL-rapporter
Sammanfattning
Skickas till

Regionstyrelsen
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Protokoll
Sida 22 (50)

HSN § 11

Inkomna synpunkter 2021

Ärendenummer: HSN 2021/13
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 8
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten ”Synpunkter till hälsooch sjukvårdsförvaltningen” och lägger den till handlingarna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar emot synpunkter via regionens e-tjänst
”Lämna dina synpunkter” och upprättar ärenden i diariet för vart och ett av
dessa. Totalt inkom 205 synpunkter 1 januari-31 december. 10 av dessa
vidareförmedlades till andra nämnder. 195 synpunkter hanterades av hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
När synpunkter lämnas via e-tjänsten kan synpunktslämnaren själv ange om
det gäller beröm, förbättringsförslag eller klagomål, vilket registreras i diariet.
Även ”övriga synpunkter” kan egentligen sorteras in under någon av dessa
kategorier. Dessutom motsvarar inte alltid synpunktslämnarens kategorisering
det faktiska innehållet. Siffror inom parentes avser föregående år.
Antalet synpunkter och fördelning åren 2015-2021
År

Antal

Varav
klagomål

Varav
förbättringsförslag

Varav
beröm

Varav övriga
synpunkter

2021

195

57

34

20

84

2020

190

73

48

10

59

2019

133

61

22

10

40

2018

140

69

22

12

37

2017

110

57

34

6

13

2016

82

38

17

2

25

2015

73

27

16

4

26

Ökningen av antalet synpunkter 2020 har kvarstått 2021 och kan i ännu högre
grad kopplas till covid-19 pandemin, nu i första hand vaccination. 64 (45) av de
inkomna synpunkterna 2021 avser någon aspekt av covid-19, varav 47 det vill
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säga 3/4 gällde vaccination. År 2020 gällde majoriteten av synpunkterna covid19 infektion inklusive provtagning.
Övriga synpunkter gäller annan vård, av individen själv eller som getts till
närstående, och i vissa fall mer allmänna kommentarer. Berörd verksamhet får
synpunkterna sända till sig. Klagomål förs in som vårdavvikelser och hanteras
av berörda chefer enligt den rutinen. Personer som lämnat kontaktuppgifter får
återkoppling. 36 (52) synpunkter lämnades anonymt.
Bedömning

Det ökade inflödet relaterat till covid-19 har visat att regionens e-tjänst är
tillgänglig för allmänheten och ger en bra möjlighet att lämna synpunkter.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 8
Gunnar Ramstedt, chefläkare, närvarar och svarar på frågor.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten ”Synpunkter till hälsooch sjukvårdsförvaltningen” och lägger den till handlingarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2022
Skickas till

Regionstyrelsen

Digital justering

Protokoll
Sida 23 (50)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 12

Protokoll
Sida 24 (50)

Uppföljning av den internationella
strategin 2021

Ärendenummer: HSN 2021/13
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 9
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

I samband med verksamhetsberättelsen ska samtliga förvaltningar redovisa
aktiviteter utifrån Region Gotlands internationella strategi.
Sedan 2020 pågår projektet Innovationssystem Gotland i samverkan med
Uppsala universitet och Science park. Projekt pågår under två år och har
tilldelats 16,2 miljoner inom ramen för strukturfondspartnerskapet i Småland
och Öarna, samt regionala utvecklingsmedel. Syftet med projektet är att
utveckla förmågan att uppmuntra och ta tillvara på medarbetares inom hälsooch sjukvårdens idéer med innovationspotential.
Under år 2021 har hälso- och sjukvårdsförvaltningen inte deltagit i något nytt
EU-finansierat projekt eller annat internationellt projekt. På grund av
pandemin covid-19 har deltagandet i konferenser varit begränsat och inga
internationella besök där förvaltningen har varit värd har förekommit.
Via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ges möjligheten att följa
pressmeddelanden och publikationer då SKR bevakar och ger stöd i EU- och
internationella frågor.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 9
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2021
Skickas till

Regionstyrelsen
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HSN § 13

Protokoll
Sida 26 (50)

Verksamhetsrapporter 2021

Ärendenummer: HSN 2021/14
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 10
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande verksamhetsrapporter:
- Strama
- Smittskydd
- Vårdhygien
- Läkemedelskommittén
- Patientsäkerhetsberättelse
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar årligen verksamhetsrapporter, i
enlighet med respektive uppdragsbeskrivning, från följande verksamheter:
strama, smittskydd, vårdhygien och läkemedelskommittén. Även förvaltningens
patientsäkerhetsarbete redovisas årligen i form av en verksamhetsrapport med
tillhörande strålsäkerhetsbokslut. För närmare information hänvisas till
respektive verksamhetsrapport.
Ärendets behandling under mötet

Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, samt Gunnar Ramstedt, chefläkare,
närvarar och svarar på frågor.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 10
Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, närvarar och svarar på frågor.
Patientsäkerhetsberättelsen kommer att skickas ut inför nämndens
sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 januari 2022
Strama Gotland – verksamhetsrapport 2021
Smittskydd Gotland – verksamhetsrapport 2021
Vårdhygien Gotland – verksamhetsrapport 2021
Läkemedelskommittén Gotland – verksamhetsrapport 2021
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Patientsäkerhetsberättelse inklusive strålsäkerhetsbokslut 2021
Skickas till

Regionstyrelsen
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HSN § 14

Protokoll
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Överföring av ekonomiskt resultat för
redovisningsåret 2021

Ärendenummer: HSN 2021/857
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 11
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen att överföra 10 262
TSEK av nämndens ekonomiska överskott för verksamhetsåret 2021 till
regionens eget kapital att disponeras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet lämnar i 2021 års bokslut ett
överskott på 13 683 TSEK.
Enligt Gotlands kommuns regler för styrning och uppföljning ska överföring
av överskott föregås av en beredning där nämndens verksamhet och utfall
analyseras. Av förhandlat överskott överförs 75 procent.
Bedömning

Utifrån Region Gotlands regelverk om överföring av ekonomiskt resultat
bedömer förvaltningen att 10 262 TSEK ska överföras till eget kapital att
disponeras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 11
Underlag kommer att skickas ut inför nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 januari 2022
Skickas till

Regionstyrelsen
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HSN § 15

Protokoll
Sida 29 (50)

Återredovisning intern kontrollplan
2020 och 2021

Ärendenummer: HSN 2020/803
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 12
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Internkontrollplanen för 2021 består av fyra olika kontrollområden, varav en
har slutförts, två pågår och en behöver av förklarliga skäl flyttas till 2022.
• Referenstagning vid rekrytering av medarbetare
• Registrering vid in- och utskrivningsprocessen
• Implementering av intygstaxa
• Avtalstrohet för varor och tjänster.
Återkoppling kring åtgärder kopplat till 2020 års internkontrollplan har
redovisats.
Bedömning

Kontroller har genomförts, men inte slutförts i samtliga fall. Framförallt
beror detta på en mycket hög arbetsbelastning under året och att
kvalitetschefen har dubblerat som tillförordnad primärvårdschef.
Återkoppling kring åtgärder kopplat till 2020 års internkontrollplan har
redovisats och bedöms kunna stängas, samt att önskade områden istället kan
fångas inom ramen för intern kontrollplan 2022.
Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 12
Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 29 december 2021
Skickas till

Regionstyrelsen
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Protokoll
Sida 31 (50)

Intern kontrollplan 2022

Ärendenummer: HSN 2021/863
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 13
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att följande sju områden ska ingå i
intern kontrollplan 2022:
1. Bristande följsamhet till inköpsprocessen
2. Tillgång till system inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
3. Efterlevnad av GDPR
4. Efterlevnad av delegationsordningen
5. Uppföljning av strokeprocessen (kvarstår från 2021 års intern kontrollplan)
6. Vårdhygien, uppföljning enligt BHK-rapporten
7. Utskrivningsprocessen
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendets behandling under mötet

Hälso- och sjukvårdsnämnden för ett resonemang med förvaltningen kring
förslag till områden för intern kontrollplan 2022.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att följande sju områden ska ingå i
intern kontrollplan 2022:
1. Bristande följsamhet till inköpsprocessen
2. Tillgång till system inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
3. Efterlevnad av GDPR
4. Efterlevnad av delegationsordningen
5. Uppföljning av strokeprocessen (kvarstår från 2021 års intern kontrollplan)
6. Vårdhygien, uppföljning enligt BHK-rapporten
7. Utskrivningsprocessen
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 13
Markus Swahn, ekonomichef, presenterar en lista över tänkbara områden att
genomföra internkontroll på under 2022. Förvaltningen ser punkt 1-5 som
prioriterade.
1. Bristande följsamhet till inköpsprocessen
2. Tillgång till system inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
3. Efterlevnad av GDPR
4. Efterlevnad av delegationsordningen
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5. Uppföljning av strokeprocessen (kvarstår från 2021 års intern kontrollplan)
6. Effektiva betalningsflöden av patientavgifter i öppenvården
7. Efterlevnad av vårdgarantin
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ger förslag om att ha med en kontrollpunkt om
vårdhygien och Filip Reinhag (S) ger förslag om personcentrerad vård.
Prioriteringsdiskussion och beslut kring beslutspunkter till intern kontrollplan
sker på nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterat 19 januari 2022
Skickas till

Regionstyrelsen
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HSN § 17

Protokoll
Sida 33 (50)

Revisionsrapport. Granskning av intern
kontroll

Ärendenummer: HSN 2021/791
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 14
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat
regionens interna kontroll med syftet att bedöma om nämnders och
regionstyrelsens arbete med intern kontroll kan ses som tillräckligt.
KPMG´s revisorer har vid granskning av nämndernas interna kontroll kommit
fram till att kraven på nämndernas involvering i risk- och väsentlighetsanalys
och framtagande av internkontrollplan kan förtydligas för ökad samsyn i
regionen då nämnden är ansvarig för den interna kontrollen.
KPMG bedömer även vikten av att nämnder i större utsträckning är med vid
prioritering och framtagande av kontrollpunkter till internkontrollplanen.
Bedömningen från KPMG är vidare att internkontrollplanen för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen bör kompletteras med information om riskbedömning
alternativt en riskbeskrivning för respektive kontrollpunkt.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att rapportens slutsatser är
relevanta och beaktas i det fortsatta och framtida arbetet med intern kontroll.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 14
Underlag skickas ut inför nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 31 januari 2022
Rapport, Granskning av intern kontroll, daterad 28 oktober 2022
Skickas till

Regionens revisorer
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HSN § 18

Protokoll
Sida 34 (50)

Analys av kostnader inför sommaren
2022

Ärendenummer: HSN 2022/57
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 18
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden tar mot informationen och lägger den till
handlingarna.
Sammanfattning

Baserat på sommaren 2021 och den högre belastning som var på vården då
efterfrågade nämnden 2021-09-16 (HSN § 100) en genomgång av kostnader
och intäkter för sommaren 2021 som en grund till prognos för kostnader och
intäkter för sommaren 2022. Avgränsning som gjorts i analysen är ekonomi för
primärvård, somatisk vård och psykiatri för perioden juni till september.
Sammantaget är det svårt att göra estimat när det finns en hel del extra
ordinära händelser där framförallt pandemi och högt besökstryck framstår som
tydligast. Dock finns tydliga trender vilka får ligga till grund för beräkningarna.
Beräkningarna utgår från att pandemin har en avtagande effekt på ekonomin
och intäkter för sommarperioden 2022 beräknas till cirka 110 miljoner.
Kostnader för samma period estimeras till cirka 620 miljoner vilket ger ett
netto för perioden på cirka 500-510 miljoner.
Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef föredrar ärendet. Hälso- och sjukvården på
Gotland ersattes uppskattningsvis med 39 miljoner för vård av patienter
tillhörande andra regioner (och länder) under juni, juli och augusti 2021.
Ersättningen fördelas med cirka 15,6 miljoner i öppenvårdsintäkter, framförallt
primärvård och 23,2 miljoner i slutenvårdsintäkter.
Ersättningsmodellen innebär att regionen får full ersättning för vårdtillfällen
enligt självkostnadsmodellen vilket inkluderar sjukvårdens alla kostnader, såväl
rörliga som fasta. Slutenvårdstillfällen ersätts enligt DRG-modell vilket betyder
att hälso- och sjukvården får full ersättning för hela vårdtillfället, det vill säga
från att en patient kommer in med en sjukdom tills att patienten kan skrivas ut.
Flertalet slutenvårdspatienter transporters dock till sin hemregion när det är
möjligt och de blir då färdigbehandlade i sin hemregion vilket innebär en
positiv ekonomisk effekt för Region Gotland.
Resurser som läggs till under sommaren inom hälso- och sjukvården för att
kunna hantera patienter från andra regioner är svåra att uppskatta exakt. Det
som är känt är att turistmottagningen inom primärvården, Visby Söder,
bemannar upp med läkare vilket under 2021 motsvarade cirka 1,5 miljoner
(beräknat på enbart hyrläkare). Utöver detta krävs diverse extra personal men
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det kan hanteras med befintliga resurser. Kostnadsökningar vid
akutmottagningen avseende personal uppgår till cirka 3 miljoner under
sommarperioden. Inom slutenvården har vårdplatser som annars stängs under
sommaren varit öppna för att kunna hantera patienter. Bemanningen av dessa
6 platser som även kan nyttjas av gotländska patienter kostar under sommaren
uppskattningsvis cirka 2-2,5 miljoner. Kostnader tillkommer även för
sjukvårdsmaterial, diverse undersökningar, prover med mera. Sammantaget ger
ovan kostnader om cirka 7 miljoner och med material med mera cirka 10
miljoner.
Utöver dessa merkostnader är bedömningen att förvaltningen inte hade kunnat
minska sina kostnader nämnvärt om det hade varit en sommar utan de turister
som vanligtvis vistas på Gotland sommartid.
Rent ekonomiskt är slutsatsen att hälso- och sjukvården på Gotland inte
förlorar pengar på vård av patienter från andra regioner. Det är svårt att göra
exakta och rättvisande redovisningar men marginalen bedöms som god.
Utöver de rent ekonomiska delarna kan en hög belastning på hälso- och
sjukvården sommartid bidra till andra negativa konsekvenser och då framförallt
för personalen som får jobba hårt för att kunna hantera det ökade vårdbehovet
som uppkommer under sommaren då befolkningen på Gotland kan dubbleras.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 18
Markus Swahn, ekonomichef, berättar kort om ärendet.
Filip Reinhag (S) framför önskemål om att få del av resultaträkning för
utomlänsvård under sommarperioden.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden tar mot informationen och lägger den till
handlingarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2022
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HSN § 19

Protokoll
Sida 36 (50)

Information. Uppföljning övertagandet
av Första linjen

Ärendenummer: HSN 2017/377
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 1
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör informerar kort om ärendet.
Se Bakgrund HSN-AU § 1 nedan för mer information.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 1
Jenny Apoy-Söderdahl, teamsamordnare första linjen, Hanna Ogestad,
avdelningschef individ- och familjeomsorgen, Anna Nordin, enhetschef individoch familjeomsorgen, Marie Härlin, verksamhetsområdeschef psykiatri, och
Maria Ten Siethoff, enhetschef BUP, närvarar under ärendet.
Jenny Apoy-Söderdahl, teamsamordnare första linjen, berättar att majoriteten av
de som tar kontakt med första linjen är föräldrar. En ökning ses dock att
ungdomar har börja söka till teamet själva. Vanligast är att söka med oro och
nedstämdhet följt av konflikter. Tanken med första linjen är att vara en
lågtröskelmottagning med snabba insatser som inte varar mer än 5-7 träffar
men flera som söker mår sämre och ibland kan ytterligare några besök
behövas. Mottagningen har ingen kö men söktrycket ökar och det är en
utmaning att klara tillgängligheten med tre dagar. Tendenser ses i resten av
Sverige på liknande mottagningar att köer börjar bildas då teamen inte hinner
med. Vidare har det visat sig att skolan på Gotland ser en stor vinst med att
kunna hänvisa ungdomar till första linjen. Det ses även en minskning på
inflöde/besök på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) kopplade till diagnos
ångest och depression vilket visar att första linjen avlastar dem. Ett nära
samarbete sker med psykiatrin och familjestödsenheten inom individ- och
familjeomsorgen. Idag arbetar i teamet en psykolog (annonserar om ytterligare
en), två kuratorer/familjebehandlare, en psykiatrisjuksköterska/behandlare
samt teamsamordnare på 50 procent.
Teamet arbetar med att ta fram en uppdragsbeskrivning för att tydliggöra
gränsdragningen kring vad som ingår i teamets uppdrag och inte. Utmaningar
framåt är att följa med i den digitala utvecklingen för att nå ut till hela ön,
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möjliggöra gruppbehandling samt att underlätta möten under covid-19. Även
fortsätta att utveckla samverkan är något teamet ständigt arbetar med.
Anna Nordin, enhetschef individ- och familjeomsorgen, berättar om
socialförvaltningens motsvarighet till första linjen som är ”råd och stöd”.
Teamet arbetar med föräldrastöd med stort fokus på konflikter i familjer, stöd i
kommunikation, barn till föräldrar med missbruksproblematik, kriser i familjer
och familjer med behov av samtalsstöd. Söktrycket är högt men inflödet jämt.
Teamet ska bestå av fyra tjänster uppdelat på två familjebehandlare, en
familjepedagog samt en familjebehandlare/samordnare. Rekrytering pågår och
nya medarbetare väntas in i april, så länge täcker resten av enheten upp teamet
där det behövs.
Samverkan med första linjen är stabil och etablerad eftersom teamen jobbat tajt
under pilotprojekttiden. Det gynnar målgruppen att smidigt kunna flytta
ärenden mellan teamen med hjälp av samtycke samt diskutera och hjälpas åt
kring ärenden. Utmaningarna framåt är att hitta en närmare samverkan med
fler samverkansparter som har ett preventivt arbete, exempelvis skolan.
Målgruppen för teamet är 0-21 år vilket ger många samverkansparter. Även att
bygga stabilitet i teamet kommer att vara fokus nu när nya medarbetare ska
anställas. Teamet kommer även att jobba med digital utveckling liksom att
anpassa inriktningen efter vilka behov de som söker har. Det långsiktiga målet
är att nå familjer med tidiga insatser vilket ska minska antalet orosanmälningar
på sikt.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att
• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Skickas till

Socialnämnden
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HSN § 20

Protokoll
Sida 38 (50)

Information. Remiss. Börja med barnen!
Följa upp hälsa och dela information för
en god och nära vård (SOU 2021:78)

Ärendenummer: HSN 2021/829
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 2
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning

Region Gotland har mottagit remiss avseende slutbetänkandet från
utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn
och unga (SOU 2021:34). Svaret skall lämnas till Socialdepartementet den 4
februari 2022. Remissvaret har tagits fram i samverkan mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och behandlas av regionstyrelsen 26
januari samt delges hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden samt barnoch utbildningsnämnden för information under februari.
Utredningen lämnade i maj genom delbetänkande förslag på en hälsoreform
som ska bidra till en mer sammanhållen och likvärdig god och nära vård för
barn och unga. I slutbetänkandet som nu lämnats redovisas hur
genomförandet och uppföljningen av hälsoreformen bör stödjas. Dessutom
redovisas hur möjligheterna till en god informationsförsörjning kan stärkas.
Utredningen föreslår bland annat författnings-förändring i patientdatalagen
och ser behov av ett antal uppdrag till olika myndigheter. Utredningen står
även bakom förslag som lämnas från några andra utredningar som anses vara
viktiga steg på vägen.
Förvaltningarna står i huvudsak bakom utredningens förslag och bedömningar
men anser bland annat att det finns risk att den föreslagna lydelsen till
författningsändring är alltför vag för att säkerställa syftet. De förslag som
utredningen lägger för att stärka möjligheten till informationsdelning är
välkomna. Det hade dock varit önskvärt att utredningen lagt skarpare förslag
och bett om tilläggsdirektiv för att påskynda processen.
Gällande ekonomiska konsekvenser menar utredningen att förslagen är en
investering i en mer effektiv vård som på kort sikt kan få administrativa och
ekonomiska konsekvenser för regionerna respektive kommunerna (i egenskap
av vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser) men att kostnaderna på lång
sikt är en investering i en mer effektiv vård av barn och unga som kan
förebygga en allvarligare utveckling och kostnader för fördjupade insatser.
Förvaltningarna delar förvisso utredningens bedömning men vill också påpeka
att det ändå handlar om initiala tillkommande kostnader varför ekonomiskt
stöd för dessa insatser bör övervägas för att önskad utveckling ska ske.
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Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 2
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, närvarar och svarar på frågor.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2022
Tjänsteskrivelse Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en
god och nära vård (SOU 2021:78), daterad 2021-12-15
Yttrande Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god
och nära vård, daterad 15 december 2021
Remiss av SOU 2021:78 Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela
information för en god och nära vård - Regeringen.se
Skickas till

Socialnämnden
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HSN § 21

Protokoll
Sida 40 (50)

Uppföljning. Samverkan mellan öppen
vård och omsorg och samverkan vid
utskrivning från den slutna vården

Ärendenummer: HSN 2020/588
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 3
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden vill ha fortsatt uppföljning på det
gemensamma mötet med arbetsutskotten i april och därefter i samband med
årsbokslut 2022.
Sammanfattning

Enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i oktober
2020 vill nämnderna ha uppföljning två gånger per år. Senaste rapporteringen
skedde hösten 2021. Framåt föreslås avrapportering i samband med
gemensamt arbetsutskott, på hösten, och i samband med bokslut.
Det har blivit allt tydligare att det finns ett stort behov att koppla samman
sammanhållen vård och omsorg med den utvecklingsresa som pågår i God och
Nära vård. Det arbetet kommer att intensifieras under 2022.
Rapporten har fokus på den somatiska vården eftersom den hanterar ett
mycket större flöde än den psykiatriska. Det som framförallt berör den äldre
personen med komplex problematik, i behov av många insatser, från flera
verksamheter.
Under 2021 har en ny form för samverkan testats och fortsatt utveckling
kommer ske framöver. Ambitionen inför 2021 var hög och aktivitetsplanen för
Samverkansforum vuxna/äldre ambitiös. Inför summeringen av 2021 kan
konstateras att alla delar har påbörjats men tidplanen inte har kunnat hållas.
Orsaker till det är flera; pandemi, primärvårdens aktuella läge, cheferna har inte
haft möjlighet att föra tillräckligt ingående diskussioner på hemmaplan och
avsaknad av fördjupade diskussioner i samverkan har gjort att det bara delvis
finns konkreta resultat av samverkan. Det som har givit bäst resultat är
skapandet av ett nytt palliativt team för vuxna patienter i behov av specialiserad
palliativ vård.
Bedömning

Komplexiteten i uppdraget kring sammanhållen vård och omsorg är stor. De
olika delarna hänger nära samman och det visar sig alltmer hur svårt det är att
ha hela bilden och hur de olika förslagen på förbättringar påverkar många
verksamheter.
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Under 2022 kommer därför en fördjupad dialog ske kring hur arbetet kring
God och Nära vård ännu mer ska kopplas samman med bland annat
sammanhållen vård och omsorg.
Under pandemin har de verksamheter som ingår i Samverkansforum
vuxna/äldre varit väldigt involverade i själva hanterandet av pandemin och
dess följder, vilket självklart påverkat möjligheten att ta sig an delarna i
aktivitetsplanen.
Medarbetare som ingått och ingår i de olika arbetsgrupperna har visat stort
engagemang för uppdragen och också kunnat lyfta blicken och föreslå nya sätt
att arbeta.
I slutet av året när samverkansforum träffats fysiskt igen har energin för
samverkan höjts och gruppen har tagit viktiga steg framåt för att slutföra dess
uppdrag.
Ärendets behandling under mötet

Cathrine Malmqvist, sjukhuschef, informerar kort om ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 3
Cecilia Krook, samverkansledare vuxna/äldre RSF, föredrar ärendet och lyfter
från tjänsteskrivelsen särskilt det palliativa teamet, processkartläggning
”utskrivnings-processen”, socialförvaltningens projekt ”trygg hemgång”,
samhällsinformation samt resultaten i nationella patientenkäten.
Karin Hanaeus, kvalitetschef, Therese Thomsson, myndighetschef, och Carina
Söderström, avdelningschef hemsjukvården, närvarar under ärendet.
Ledamöterna från båda arbetsutskotten betonar att detta är ett mycket viktigt
arbete som de vill ska prioriteras för att komma framåt och se resultat av.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med ändring i beslutspunkt två till
• Hälso- och sjukvårdsnämnden vill ha fortsatt uppföljning på det
gemensamma mötet med arbetsutskotten i april och därefter i samband med
årsbokslut 2022.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden/socialnämnden godkänner informationen.
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• Hälso- och sjukvårdsnämnden vill ha fortsatt uppföljning på det
gemensamma mötet med arbetsutskotten i april och därefter i samband med
årsbokslut 2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2022
Skickas till

Socialnämnden

Digital justering

Protokoll
Sida 42 (50)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-09

HSN § 22
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Medborgarförslag. Ändra taxan vid
telefonkontakt med läkare på
vårdcentralen

Ärendenummer: HSN 2021/808
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 19
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har kommit in med förslag om att taxan för
telefonkontakt med läkare vid vårdcentral bör halveras från 200 kronor till 100
kronor. Motiveringen är att vården inte omfattar någon fysisk undersökning,
ingen provtagning samt att den upplevs som ett stressat och för kort tillfälle.
Alla patienter ska oaktat kontaktväg uppleva att de har fått en god och säker
vård. Taxan tar betalt för den kontakt som görs med hälso- och sjukvården där
det finns en medicinsk frågeställning, där den blir besvarad och där behandling
sker vid och efter behov. Vilken tid som en kontakt tar är inte avgörande för
taxans storlek.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att den nuvarande taxan för
telefonkontakt med läkare vid vårdcentral inte ska justeras.
Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, berättar kort om ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 19
Markus Swahn, ekonomichef, berättar kort om ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 januari 2022
Medborgarförslag
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Skickas till

Maria Hejdenberg, förslagsställare
Regionfullmäktige
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Revidering av läkemedelskommitténs
reglemente

Ärendenummer: HSN 2022/60
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 20
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta förslag till reviderat
reglemente för Region Gotlands läkemedelskommitté.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdatera sin delegationsordning
med att delegera till hälso- och sjukvårdsdirektören att utse ordförande och
ledamöter i Region Gotlands läkemedelskommitté.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2017-12-18 om nytt ett reglemente för hälso- och
sjukvårdsnämnden och därmed blev läkemedelskommittén formellt underställd
hälso- och sjukvårdsnämnden. Det där därmed hälso- och sjukvårdsnämnden
som beslutar om läkemedelskommitténs reglemente.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår en revidering enligt följande:
• Hälso- och sjukvårdsdirektören utser ordförande och ledamöter i
läkemedelskommittén.
• Mandatperioden på 4 år tas bort.
• Tillägg av § 8 med innehåll kring hantering och förvaring av kommitténs
handlingar och dokument enligt Region Gotlands arkivreglemente och
informationshanteringsplan.
Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar till hälso- och
sjukvårdsdirektören att utse ordförande och ledamöter för att minska det
administrativa arbetet med att inte lyfta ärendet till nämnden vid varje
förändring. Det gör att nya medlemmar i kommittén kan utses snabbare.
Medlemmarna byts ut då och då av olika anledningar vilket kan medföra
många ärenden till nämnden.
Omvärldsbevakning har gjorts gällande läkemedelskommittéers reglementen i
Sverige och totalt har 19 reglementen utöver Region Gotlands funnits att tillgå.
Resultatet visar att i 6 regioner utses läkemedelskommitténs ordförande på
politisk nivå och i 13 regioner på tjänstemannanivå. I 3 regioner utses
ledamöterna på politisk nivå och i 16 regioner på tjänstemannanivå. Vilken
funktion tjänstemännen har respektive vilket organ det är som utser
personerna beror på vilket organ kommittén är underställd. Reglementena
beslutas på politisk nivå, vanligtvis i det organ där kommittén lyder under
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förutom i två regioner där det beslutas på tjänstemannanivå, i tre regioner
framgår det ej vem som beslutar om reglementet.
I reglementet framgår att kommittén årligen ska lämna en verksamhetsrapport
till nämnden och därigenom får nämnden del av det arbete som bedrivs liksom
förändringar av kommitténs medlemmar. Därutöver brukar
läkemedelskommitténs ordförande årligen gästa nämnden för att informera om
aktuella frågor.
Idag saknas reglering kring hantering och förvaring av kommitténs handlingar
vilket gör det relevant att komplettera reglementet med en paragraf om detta.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår tre förändringar i
läkemedelskommitténs reglemente med främsta syfte att förenkla det
administrativa arbetet samt komplettering kring arkiv som idag saknas i
reglementet. Enligt den omvärlds-bevakning som gjorts gällande
läkemedelskommittéers reglementen i Sverige framgår det att ordförande och
ledamöter i stor utsträckning utses på tjänstemannanivå varför hälso- och
sjukvårdsförvaltningen föreslår en sådan ändring i reglementet.
Ärendets behandling under mötet

Elin Gottfridsson, nämndsekreterare, berättar kort om ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 20
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Elin Gottfridsson, nämndsekreterare, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta förslag till reviderat
reglemente för Region Gotlands läkemedelskommitté.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att uppdatera sin delegationsordning
med att delegera till hälso- och sjukvårdsdirektören att utse ordförande och
ledamöter i Region Gotlands läkemedelskommitté.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 januari 2022
Reviderat reglemente för Region Gotlands läkemedelskommitté
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Skickas till

Sissela Liljeqvist, läkemedelskommitténs ordförande
Magdalena Öhlund, läkemedelskommitténs sekreterare
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Protokoll
Sida 48 (50)

Informations- och anmälningsärenden
februari

Ärendenummer: HSN 2022/33
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 24
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informations- och anmälningsärenden
till handlingarna.
Sammanfattning

• RF § 215 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön.
• RS-yttrande på remiss där hälso- och sjukvårdsförvaltningen bidragit till
remissvaret ”Promemorian vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra
verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av
begränsnings- och serveringsförordningar”.
• Remissvar. Anmälningsplikt för rotavirusinfektion.
• Remissvar. Sakkunniggruppers genomlysning inför beslut om nationell
högspecialiserad vård.
• Remissvar. Socialstyrelsens rapport Uppföljning av primärvård och
omställningen till en mer nära vård: Nationell insamling av registeruppgifter
från primärvården.
• Remissvar. Uppdaterad version av Socialstyrelsens rekommendation om
screening för livmoderhalscancer.
• Direktörsbeslut: Beslut kring fosterdiagnostik Region Gotland.
• MBN Remiss. Samråd med planprogram – Väskinde Stora Klintegårde 6:1,
Lummelunda Tjauls 1:19 m fl (Salthamn).
• Remissvar. Nationellt register över blodgivare och plan för ökad kapacitet,
delprojekt av regeringsuppdrag RU 2 Hälso- och sjukvårdens beredskap.
• Remissvar RS. Samråd Översiktsplan 2040 Gotland.
• RS § 8 Styrmodell kopplad till ny utvecklingsstrategi.
• Inkommen skrivelse om läkemedlet Kaftrio.
• Inkommen skrivelse om läkemedlet Kaftrio.
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Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med tillägg av sex ärenden:
• MBN Remiss. Samråd med planprogram – Väskinde Stora Klintegårde 6:1,
Lummelunda Tjauls 1:19 m fl (Salthamn).
• Remissvar. Nationellt register över blodgivare och plan för ökad kapacitet,
delprojekt av regeringsuppdrag RU 2 Hälso- och sjukvårdens beredskap.
• Remissvar RS. Samråd Översiktsplan 2040 Gotland.
• RS § 8 Styrmodell kopplad till ny utvecklingsstrategi.
• Inkommen skrivelse om läkemedlet Kaftrio.
• Inkommen skrivelse om läkemedlet Kaftrio.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 24
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informations- och anmälningsärenden
till handlingarna.
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Övriga frågor

Ärendenummer: HSN 2022/32
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 25
Magnus Bergström (C) ställer en fråga om trygghetspunkt i Klintehamn.
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, berättar att förvaltningen inväntar ett
beslut från regionstyrelsen gällande medel för de ombyggnationer som krävs
för att starta trygghetspunkt i vårdcentralens gamla lokaler. Ombyggnationen
ska genomföras samtidigt som socialförvaltningens renovering i samma
byggnad. Förhoppningen är att verksamheten ska kunna öppna under våren.

Bakgrund HSN-AU § 25
Filip Reinhag (S) framför önskemål om att få ett skriftligt underlag kring lokaler
på Korpen och hur de nyttjas efter att socialförvaltningens nya korttidsenhet
öppnar i nybyggda lokaler våren 2022. Underlaget ska vara ett gemensamt
resonemang mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen.
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