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Information från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Ärendenummer: HSN 2022/32
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 28
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör informerar om följande punkter:
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23 mars är det Region Gotlands förnyelsedag. Då presenteras och
tävlar 29 bidrag som alla är utvecklingsarbeten och eller
innovationsprojekt inom regionens verksamheter under 2021. Omkring
hälften av bidragen är från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Priser
delas ut i fem olika kategorier. Dagen sänds digitalt via gotland.se



Arbete pågår inom regionen kring planering för flyktingmottagande,
hälsoundersökningar, vaccinationer med mera för människor som
kommer till Gotland med anledning av Ukrainakriget.



Sjukfrånvaron inom förvaltningen är nu lägre vilket ger en stabilare
bemanning i verksamheten. Vårdplatsläget är även tämligen stabilt.



Fortsatt utmanande bemanningsläge på LMCG (laboratoriemedicinskt
centrum Gotland). Den genomlysning av verksamheten som nämnden
tidigare gett förvaltningen i uppdrag att genomföra i samverkan
Karolinska universitetssjukhuset inleds inom kort. Olika åtgärder vidtas
nu med kort perspektiv för att upprätthålla verksamheten och
förhoppningsvis kan genomlysningen vara behjälpligt i det långa
perspektivet med förhoppning om fördjupad samverkan med
Karolinska.



Dialog med Vårdförbundet kring flextidsavtalet som tidigare har sagts
upp.



Pernilla Olsson är ny verksamhetschef på akuten från och med 1 mars
och Josefine Tomtlund ny enhetschef.



Chefläkare Gunnar Ramstedt har aviserat sin pensionsavgång till
hösten 2022. Rekrytering av en efterträdare har inletts och det blir en
skillnad i uppdraget. Den nya chefläkaren blir enhetschef för en grupp
där bland annat patientsäkerhetsfrågor, beredskap, läkemedel,
smittskydd och vårdhygien ska ingå.
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Rekrytering efter ny digitaliseringschef är inledd. Anders Granvald är tf
fram till 31 augusti 2022.



KPMG genomför för närvarande en granskning av införandet av ny
medicinteknisk utrustning.



Riksrevisionen ska göra en granskning kring statens styrning genom
vårdgarantin, kömiljarden och standardiserade vårdförlopp (SVF). De
har begärt individdata sedan 2005 men förvaltningen har nekat detta
dels för att så gammal data inte finns sammanställd på begärt vis samt
att bedömningen är att det inte finns rättslig grund för att lämna ut den
datan.



KPMG har fått ett konsultuppdrag från regionstyrelseförvaltningen att
se över styrningen i regionen gällande IT.



Förvaltningen anordnar en fest för medarbetarna den 12 maj i ICA
maxi arena. Även nämndens ledamöter och ersättare är välkomna. Det
kommer att bjudas på mat, alkoholfri dryck och underhållning. Mer
information kring anmälan och så vidare kommer inom kort.

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 28
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Cathrine Malmqvist, sjukhuschef, och
Yvonne Skovshoved, beställarchef, informerar om följande punkter:
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Omvärldsläget i Ryssland och Ukraina – det finns behov av nationell
samordning inom ett flertal områden, till exempel vilken lagerhållning
som ska finnas, hur hjälpinsatser ska samordnas, vilka regelverk som
gäller för flyktingar som ej registrerats med mera. Inom Region
Gotland hålls arbetet ihop av beredskapschef Rikard von Zweigbergk
och hälso- och sjukvårdsförvaltningens frågor samordnas av Eva
Borin, beredskapsläkare.
Positiva resultat i hälso- och sjukvårdsbarometern för hälso- och
sjukvården på Gotland kring bland annat pandemihanteringen, 1177
och specialistvården.
Sjukfrånvaron inom förvaltningen börjar minska vilket ger en stabilare
bemanning i verksamheten.
Det är ett kritiskt läge på Laboratoriemedicinskt centrum Gotland
(LMCG) kring bemanningen av främst biomedicinska analytiker. Flera
pensionärer som tidigare haft timanställningar har slutat.
B.Braun som driver njursjukvården på Gotland har begärt
omförhandling av avtalet då de anser att den volymökning av patienter
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på njurmottagningen som skett sedan upphandlingen gjordes är
väsentligen större än beräknat. De har uppmanats att inkomma med ett
underlag vilket förvaltningen nu inväntar.
Pernilla Olsson är ny verksamhetschef på akuten från och med 1 mars
och Josefine Tomtlund ny enhetschef. En akutläkare har även anställts
som medicinskt ledningsansvarig.
KPMG genomför för närvarande en granskning av införandet av ny
medicinteknisk utrustning.
Riksrevisionen ska göra en granskning kring vårdgarantin, kömiljarden
och standardiserade vårdförlopp (SVF). De har begärt individdata
sedan 2005.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inhämtat information
och kommer att genomföra en fördjupad granskning av tillgänglighet.
KPMG har fått ett konsultuppdrag från regionstyrelseförvaltningen att
se över styrningen i regionen gällande IT.

Filip Reinhag (S) framför önskemål om att få en föredragning på nämndens
sammanträde om beredskapsplanen och beredskapsläget.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den
till handlingarna.
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Information. Fysisk aktivitet på recept
istället för läkemedel

Ärendenummer: HSN 2022/215
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 26
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Sammanfattning

Fysisk aktivitet är en rekommenderad del av hypertoni- (högt blodtryck) och
diabetesvård och ses som förstahandsbehandling vid lindrig sjukdom. Fysisk
aktivitet ordineras delvis idag, ofta i kombination med läkemedel. Uppföljning
och monitorering är inte systematiskt implementerad i vårdens rutiner i samma
omfattning som läkemedel. Otillräcklig fysisk aktivitet har registrerats hos 75
procent i dessa patientgrupper. Besparingar uppkommer då fysisk aktivitet kan
ersätta ett enskilt läkemedel i vissa fall, men framförallt ersätta ett
tilläggsläkemedel eller undvika/ersätta dosökningar.
På uppdrag av läkemedelsforum för verksamhetschefer har Hälsofrämjande
rådet och Läkemedelskommittén tillsammans arbetat med att tydliggöra
effekterna av fysisk aktivitet vid hypertoni och diabetes typ 2. Tillsammans
med RPO-levnadsvanor Stockholm/Gotland Karolinska institutet har effekten
av fysisk aktivitet och en kostnadsestimering tagits fram.
Effekt av fysisk aktivitet
Kartläggningen visar att fysisk aktivitet av måttlig intensitet 150 minuter/vecka
ger blodtryckssänkande effekt motsvarande ett vanligt hypertoniläkemedel.
Samma nivå att fysisk aktivitet även sänker blodsockret motsvarande ett vanligt
diabetesläkemedel. För detta finns mycket god evidens.
Kostnadsskillnad mellan läkemedel och fysisk aktivitet
Hypertoni: Om mål för fysisk aktivitet uppnås istället för att initiera ett nytt
läkemedel mot hypertoni tros detta innebära en minskad kostnad med 2000
kronor per patient och år. Medräknat är då läkemedelskostnader,
provtagningskostnader, läkarbesök, levnadsvanemottagning och fysioterapeut,
där läkartiden är den mest kostnadsdrivande faktorn. För Gotlands 8800
hypertonipatienter motsvarar detta 13 miljoner kronor.
Diabetes: Om mål för fysisk aktivitet uppnås istället för att initiera ett av de
nyare dyrare läkemedlen mot diabetes tros det ge en minskad kostnad på 7500
kronor per patient och år. Medräknat är då läkemedelskostnader,
provtagningskostnader, läkarbesök, levnadsvanemottagning och fysioterapeut.
För Gotlands 2800 diabetespatienter motsvarar detta 8,2 miljoner kronor.
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Bedömning

Beräkningen är en grov estimering där samtliga faktorer inte är med i kalkylen.
Fysisk aktivitet istället för läkemedel kräver färre återbesök med
blodprovskontroller, biverkningsmonitorering och negativ metabol påverkan.
Studieunderlag saknas för detta varför erfarenhet har fått vara grund för
beräkningen i dessa avseenden. Tillgång till hälsoekonom har saknats.
Ärendets behandling under mötet

Emma Hargeby, klinisk farmaceut, och Hans Brandström, medicinskt ansvarig
läkare primärvården, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 26
Emma Hargeby, klinisk farmaceut, och Hans Brandström, medicinskt ansvarig
läkare primärvården, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den
till handlingarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2022
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Information om tekniska nämndens
Begäran om tilläggsanslag för åtgärder
termiskt klimat operation Visby lasarett

Ärendenummer: HSN 2021/835
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 31
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsnämndens tar emot informationen och lägger den
till handlingarna.

Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, berättar kort om ärendet. Sedan
arbetsutskottets sammanträde har prislappen ökat för åtgärden, dock oklart
med hur mycket.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 31
Yvonne Skovshoved, beställarchef, berättar att igår beslutade regionstyrelsens
arbetsutskott att föreslå regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att bevilja
tilläggsanslag för förbättrad ventilation på operationsavdelningen. Det är dock
oklart när en ombyggnation kan göras då medlen för insatsen först måste
beviljas.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämndens tar emot informationen och lägger den
till handlingarna.
Beslutsunderlag

TN § 7 (2022-02-09)
TKF Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-08
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Ny förbundsordning
kommunalförbundet svenskt
ambulansflyg (KSA)

Ärendenummer: HSN 2022/198
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 34
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
föreslagen revidering av förbundsordningen för Kommunalförbundet
för Svenskt Ambulansflyg.

Sammanfattning

Den 10 februari 2022 beslutade kommunalförbundet för svenskt ambulansflygs fullmäktige om reviderad förbundsordning. För att vinna laga kraft måste
förbundsordningen beslutas i samtliga medlemmars regionfullmäktige.
Revideringarna av förbundsordningen innehåller allt från mindre förändringar
såsom namnbyte från landsting till regioner, till mer omfattande och principiellt
viktiga förändringar. Det förvaltningen bedömer som de mest centrala
förändringarna i förordningen jämfört med tidigare är:






§ 3 Ändamål och uppgifter, där en bättre skrivning som täcker hela
kommunalförbundets syfte och uppdrag, medan delar av detaljstyrning
kring hur uppdraget ska genomföras är borttaget. I nuvarande
skrivning ges kommunalförbundet exempelvis möjlighet att anställa
personal antingen genom egenregi eller genom upphandling.
§ 14 Kostnadstäckning där det i tidigare förbundsordning angavs att
kostnadstäckning vid ett negativt resultat skulle hanteras av
medlemmarna enligt ekonomisk modell, medan nuvarande förslag
anger att det ska regleras av kommunalförbundet genom åtgärder under
de närmast följande åren.
§ 16 Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet. I
paragrafen anges att förbundet inför beslut om principiella
verksamhetsförändringar samråda med förbundsmedlemmarna, inte
enbart informera.

Förbundsordningen innehåller också en reviderad fördelningsmodell av
förbundets kostnader. En revidering av tidigare modell var nödvändig av flera
skäl. Den reviderade modellen är en bättre modell även om modellen kommer
att leda till högre kostnader för Region Gotland. Att hålla fast vid den gamla
modellen gav orimliga konsekvenser för vissa regioner. Detta på grund av ett
olyckligt fastslaget takbelopp per flygtimme för den särskilda avgiften som
totalt ska utgöra 30 procent av kommunalförbundets fakturerade intäkter.
Övriga 70 procent faktureras per flygtimme. I det nya förslaget revideras
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takbeloppet per flygtimme för den särskilda avgiften årligen och ska framgå av
budgeten.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den föreslagna förbundsordningen stämmer
väl överens med det remissvar som Region Gotland tidigare har lämnat och att
ändringar har gjorts utifrån remissförslaget. Förbundsordningen har
förtydligats på en rad viktiga områden.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, 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 § 34
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) berättar om bakgrunden till ärendet.
Yvonne Skovshoved, beställarchef, berättar kort om de föreslagna ändringarna i
förbundsförordningen.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
föreslagen revidering av förbundsordningen för Kommunalförbundet
för Svenskt Ambulansflyg.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2022
Av kommunalförbundets fullmäktige beslutad förbundsordning.
Skickas till

Regionfullmäktige
Anders Sylvan, förbundsdirektör, anders.sylvan@svenskt-ambulansflyg.se
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Information. Beredskapsläget på
Gotland

Ärendenummer: HSN 2022/32
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Ärendets behandling under mötet

Rikard von Zweigbergk, beredskapschef RSF, och Eva Borin, beredskapsläkare,
informerar om beredskapsläget på Gotland främst utifrån det pågående kriget i
Ukraina. Samverkan sker med flera andra myndigheter och organisationer.
Socialstyrelsens uppdrag:
 samordnar hälso- och sjukvårdsstöd till Ukraina.
 efterfrågan kommer från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) via EU:s civilskyddsmekanism.
 har donerat sjukvårdsmaterial och medicinteknisk utrustning från
nationella lager.
 inventerar regionernas vårdplatsläge och möjlighet att bidra med
material.
 samordnar nationell operativplanering.
 snabbar på regeringsuppdrag inom hälso- och sjukvårdsberedskap.
Folkhälsomyndigheten:
 ger rekommendationer för smittskyddsinsatser.
 har information på ukrainska och ryska om vaccinationer.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen:
 beredskapsläkaren samordnar förvaltningens arbete och deltar i
regionens centrala krisledningsgrupp (CKL).
 dokumentationslogg samlar frågor och aktiviteter.
 en arbetsgrupp är etablerad med representation från primärvård, barn,
gyn, smittskydd, beredskap, läkemedel och kommunikation. Frågor
som behöver adresseras och säkras är till exempel kommunikation,
rutiner, samverkan, kostnader, asylhälsa med mera.
 kommunikation kring vård för personer som flytt från Ukraina med
frågor och svar på hemsidan.
 IT och eHälsa/MIT höjer säkerheten mot cyberangrepp.
 lager med sjukvårdsmaterial har ökats på enheter och på
varuförsörjningen.
 verksamheter förbereder mottagande, framförallt inom primärvården
och barn- och kvinnosjukvård.
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katastrofmedicinsk beredskap kring materialförsörjning och utsläpp av
farliga ämnen.

Utmaningar för hälso- och sjukvårdsförvaltningen:
 att hitta tolkar då det är få som pratar ukrainska och ryska på ön. Avtal
för telefontolkning finns.
 få kontakt med ”Ukraina turister” för erbjudande om hälsosamtal och
vaccinationer.
 kommunikation internt och externt.
 oro bland medarbetare om säkerhetsläge och flyktingomhändertagande.
Övrigt allmänt:
 Troligen blir flyktingvåg stor, kanske större än 2015. Prognosen är 5001200 till Gotland fram till och med juni enligt Migrationsverket. Cirka
90 procent är kvinnor och barn.
 Vård och tandvård som flyktingar erbjuds:
- Barn < 18 år som för svenska barn.
- Vuxna: vård som inte kan anstå, mödravård, vård vid abort,
preventivmedels rådgivning, hälsosamtal/undersökning och
vaccinering Covid-19.
- Nedsatt avgift för vård och läkemedel.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att


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

Ordföranden finner bifall till yrkandet
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HSN § 31

Protokoll
Sida 16 (36)

Månadsrapport februari

Ärendenummer: HSN 2022/9
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 29
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Sammanfattning

Periodens avvikelse efter februari månad är enligt redovisningen +43 miljoner
kronor mot budget. Intäkter avviker positivt med 35 miljoner och kostnader
positivt 8 miljoner mot budget.
Jämfört mot samma period föregående år är nettokostnadsutvecklingen negativ
med 15 miljoner eller -5 procent. Intäkter är cirka 29 miljoner högre än
föregående år, vilket framförallt beror på att bokslutsdispositioner för
läkemedelsbidraget ej korrigerats och har stor påverkan.
Ett justerat och mer rättvisande utfall på intäkter är cirka 27 miljoner lägre och
därmed i nivå med föregående år. Förvaltningens kostnader har ökat jämfört
mot föregående år med cirka 14 miljoner eller +4 procent.
Avvikelse mot 2021 för personalkostnader är kopplat till både löneökningar
och fler anställda. Timlöner och sjuklöner är något högre än föregående år,
vilket beror på sjukfrånvaron kopplat till covid-19 under början av året. Övriga
större avvikelser mot budget är utomlänsvården, +12 miljoner, analyskostnader
-10 miljoner samt övriga kostnader med +10 miljoner. Dessa kostnadsposter är
högre än föregående. år. Covid-19-tester har minskat i antal och kommer
framåt vara på ännu lägre nivåer än tidigare.
Resultatet för perioden januari-februari 2022 efter intäktsjustering ligger i nivå
med budget.
Bedömning

Förvaltningens anser att det ekonomiska läget är svårbedömt efter februari
månad. Det finns ännu vissa periodiseringar som ska korrigeras och det finns
även bokslutsdispositioner som släpar från bokslutet. Resultatet är därmed inte
helt rättvisande utifrån ovan. Intäkter och kostnader kopplat till pandemin
påverkar resultatet positivt för perioden. Resultatet bedöms så här långt att
ligga i nivå med budget.
Utmaningen framåt blir att avveckla kostnader relaterade till pandemin när den
nu ser ut att mattas av betydligt. Den stora utmaningen är att klara
bemanningen och att minska eller stabilisera behovet av inhyrd personal.
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Ärendets behandling under mötet

Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet. Särskild information ges om
ersättningar för flyktningar i och med kriget i Ukraina. Statlig ersättning
kommer att ges till Region Gotland i schablon för personer som bor på
Gotland och som är registrerade vid Migrationsverket sista dagen i kvartalet.
4435 kronor per person (19-60 år) och kvartal. 3740 kronor för yngre och 5635
kronor för äldre. Vårdtillfällen som blir dyrare än cirka 100 000 kronor ersätts
med faktisk kostnad. Statsbidrag ges även för vaccinationsinformation med 0,6
miljoner.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att


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

Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 29
Underlag skickas ut inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 13 mars 2022
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Redovisning av uppdrag.
Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken

Ärendenummer: HSN 2020/775
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 32
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna hälso- och
sjukvårdsförvaltningens skrivelse och skickar den vidare till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

I beslut RF § 92 (2021-06-21) fick tekniska nämnden i uppdrag att i samråd
med hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för
samlad organisation av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken till
budgetberedningen 2022. Förvaltningarna har genomfört fem gemensamma
möten där teknikförvaltningen varit sammankallande.
Det som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har åsikter om gäller framförallt
sjukresor. I dialog med teknikförvaltningen framgår också att det endast avses
sjukresor till och från sjukvårdsinrättningar på Gotland. De sjukresor som
avser sjukresor till/från fastlandet för vård, alternativt sjukresor som i sin
helhet sker på fastlandet för gotlandspatienter har inte behandlats i uppdraget.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har synpunkter på hur tjänsten ska utföras.
Ett exempel är att det inte är lämpligt att patienter under för lång tid blir
väntande i väntrummet på akutmottagningen. Det påverkar verksamheten,
trångboddheten i ett redan trångt väntrum, arbetsmiljön för personalen med
mera. Det kan också finnas medicinska krav på transporten till och från
verksamheten, men detta är inte normalfallet.
I dialog med teknikförvaltningen har hälso- och sjukvårdsförvaltningen
framfört att sjukresor i första hand är en tjänst till medborgarna. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ska därmed inte per automatik göras till
tolkningsföreträdare för de patienter som åker till och från verksamheten.
Det är inte hälso- och sjukvårdsförvaltningen som brukar tjänsten som anges i
punkten om teknikförvaltningens hållning i frågan. Ett förtydligande som bör
göras är att hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att tekniska nämnden inte
enbart har ansvar för reglementet och bör bära kostnaderna. Tekniska
nämnden bör ha helhetsansvaret för sjukresor, som en del av kollektivtrafiken.
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I helhetsansvaret ingår att samla in synpunkter och behov från såväl
medborgarna som hälso- och sjukvården, för att bereda frågan om regelverk
för sjukresor och som alltid, göra avvägningar vilken servicenivå som Region
Gotland ska hålla gällande sjukresor, som den politiska församlingen sedan
beslutar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen har varsin
utsedd representant som fångar upp användarnas och verksamheternas
synpunkter kring tjänsterna och förmedlar till teknikförvaltningen.
I dialog med tekniska förvaltningen är det synen på verksamheten som är den
stående skiljelinjen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att sjukresor i
första hand inte är en verksamhetsfråga för hälso- och sjukvården utan en
kollektivtrafiktjänst där medborgarna med hjälp av särskild kollektivtrafik ska
transportera sig till och från hälso- och sjukvårdsverksamheten.
De allra flesta medborgare tar sig dessutom till och från hälso- och sjukvården
utan att nyttja de kommunala sjukresorna.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det förslag på samlad organisation stämmer
väl överens med förvaltningens synpunkter men att synen på huruvida
sjukresor i sig är en hälso- och sjukvårdsfråga eller en kollektivtrafikfråga, i
grunden skiljer sig åt mellan förvaltningarna vilket gör att det ibland uppstår
onödigt skav i diskussionerna. Hälso- och sjukvården bör absolut vara
intressenter i frågan om sjukresor, men inte ansvariga för transporttjänster.
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.
Bakgrund HSN-AU § 32
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna hälso- och
sjukvårdsförvaltningens skrivelse och skickar den vidare till
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 mars 2022
TKF tjänsteskrivelse daterad 9 februari 2022
RF § 92 (2021-06-21)
Skickas till

Regionstyrelsen
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HSN § 33

Protokoll
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Övertagande av kortidslokaler på
Korpen

Ärendenummer: HSN 2022/200
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 35
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna informationen
och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har efterfrågat en lägesrapport kring frågan om
ett övertagande av de lokaler som socialförvaltningen lämnar i april 2022.
Socialförvaltningens nya kortidsverksamhet öppnar i nya lokaler i april. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen har uttryckt önskemål om att få ta över hyreskontraktet från socialförvaltningen i de lokaler som idag används för korttidsverksamhet. Lokalerna som är aktuella är belägna till största del bredvid Wisby
Söder på plan 2 och BVC på plan 3.
Socialförvaltningen har planerat att hemsjukvården ska flytta in i de gamla
kortislokalerna, men med stor förståelse för hälso- och sjukvårdens behov har
de identifierat två andra alternativ till lokaler för hemsjukvården. Än är inget
fastslaget men det lutar åt att hälso- och sjukvårdsförvaltningen får överta de
lokaler som kortidsverksamheten lämnar under våren.
Exakt hur lokalerna ska disponeras framåt behöver utredas innan beslut tas,
men behoven är stora. Inriktning är att lokalerna ska användas till öppenvårdsverksamhet då slutenvården är centrerad till Visby lasarett. Lokalerna är
cirka 40 år gamla och är i stort behov av underhåll, de är idag dessutom
anpassade till slutenvårdsverksamhet. Ingen utredning är ännu gjord av hur
omfattande underhålls- och investeringsbehovet är. Lokalerna har en yta om
cirka 1200 kvadratmeter och nuvarande hyreskostnad är 1,1 miljoner.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att ett övertagande av
nuvarande kortidslokaler på Korpen är nödvändiga utifrån framförallt
vårdcentralernas trångboddhet. Utifrån behovet av utredning av underhållsoch investeringsbehov är det önskvärt att ett beslut tas så snart som möjligt
och att hälso- och sjukvårdsförvaltningen i och med beslutet också övertar
hyreskontraktet för lokalerna. Då kan utredning och planering av såväl
underhållsbehov som investeringsbehov påbörjas.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, berättar att förvaltningen har fått positiva
signaler kring lokalerna men väntar på slutgiltigt beslut från socialförvaltningen.
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Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 35
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna informationen
och lägga den till handlingarna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 februari 2022
Skickas till

Kajsa Holmström, lokalstrateg
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HSN § 34
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Information. Samverkansnämnden
Stockholm-Gotland

Ärendenummer: HSN 2022/17
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 33
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) informerar om samverkansnämndens
sammanträde den 21 mars utifrån dagordningens punkter. Frågan om nytt
journalsystem är särskilt i fokus. Planen är att upphandling ska ske efter
höstens val.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 33
Den 21 mars var det sammanträde för Samverkansnämnden StockholmGotlands. På agendan fanns följande punkter:








Aktuell information från Region Stockholm och Region Gotland
Sammanträdestid för september 2022
Partnerskapsavtal för upphandlingar
Återrapportering rörande journalsystem för sjukvårdsregion
Stockholm-Gotland
Rapport från QRC
Rapport från RCC
Rapport från kunskapsstyrning

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den
till handlingarna.
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HSN § 35

Protokoll
Sida 23 (36)

Presentation av ny leverantör av
ambulanssjukvård på Gotland Samariten Ambulans AB

Ärendenummer: HSN 2020/518
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 30
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Ärendets behandling under mötet

Ulf Kanfjäll, verksamhetschef Samariten Ambulans AB, och Torkel Kanfjäll,
vårdutvecklare Samariten Ambulans AB, gästar hälso- och sjukvårdsnämnden
och informerar inför övertagandet av ambulanssjukvården på Gotland i maj
2022.
Företaget etablerades år 1993 och har sedan dess haft uppdrag åt flera regioner
runt om i Sverige. Vad gäller avtalet med Region Gotland som startar 1 maj
pågår planering inför övertagandet. Möten hålls med personalen varje vecka
och då deltar även företrädare från Vårdförbundet. I princip all personal följer
med från den nuvarande leverantören Falck. Även deras ambulanser har köpts
då det är en fördröjning i leverans av de nya ambulanserna delvis på grund av
kriget i Ukraina och de gamla kan användas i en övergångsfas.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att


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

Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 30
Muntlig information kommer att ges på hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
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HSN § 36

Protokoll
Sida 24 (36)

Information om remiss. Från delar till
helhet - En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade
insatser till personer med samsjuklighet
(SOU 2021:93)

Ärendenummer: HSN 2021/895
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 27
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Sammanfattning

En remiss med titeln ”Från delar till helhet – En reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet (SOU 2021:93)” har inkommit till Region Gotland.
Remissvaret bereds av verksamhetsledare på regionstyrelseförvaltningen och
kommer till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden för beslut i
april.
Om remissens förslag går igenom kommer hälso- och sjukvården att påverkas
mycket och av den anledningen anser förvaltningen att det är viktigt att ge
nämnden en introduktion till remissens intentioner redan på arbetsutskottets
och nämndens sammanträde i mars.
Ärendets behandling under mötet

Eva Lindvall, samverkansledare RSF, och Marie Härlin, verksamhetsområdeschef
psykiatri, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 27
Eva Lindvall, samverkansledare RSF, föredrar ärendet.
Utredningens uppdrag kan kort sammanfattas med dessa punkter:
 Analysera och lämna förslag på hur samverkan för personer med
samsjuklighet kan förbättras mellan huvudmännen och mellan
verksamheter med samma huvudman.
 Se över ansvarsfördelningen och lämna förslag på hur ansvaret för
personer med samsjuklighet kan samlas hos en huvudman.

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-23




Belysa frågor som rör samverkan mellan hälso- och sjukvård och
socialtjänst och andra aktörer vars uppdrag berör personer med
samsjuklighet.
Analysera för- och nackdelar med en gemensam lagstiftning för
personer som vårdas utan samtycke enligt LVM och LPT.

Utredningens förslag:
 All behandling av skadligt bruk och beroende ska vara ett ansvar för
hälso- och sjukvården.
 Behandlingen ska ges samordnat med behandling av andra psykiatriska
tillstånd.
 Sprututbyte ska utvecklas till lågtröskelmottagning som alla regioner
ska erbjuda.
 Uppsökande och förebyggande insatser, social trygghet, anhörigstöd
samt insatser till barn och unga ska fortsatt och förtydligat uppdrag för
socialtjänsten.
 Regionerna ska ta ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser på HVB.
 En samordnad vård- och stödverksamhet för dem med stora
samordningsbehov ska finnas överallt.
 Tillgången till personligt ombud ska öka för personer med
samsjuklighet.
 Ett program för stärkt brukarinflytande och minskad stigmatisering ska
bedrivas.
 Sammanhållen uppföljning ska ske utifrån målbilder som tagits fram
tillsammans med personer med samsjuklighet och anhöriga.
 En behovsanpassad tvångsvårdslagstiftning för hälso- och sjukvården
ansvarar för tvångsvård vid skadligt bruk och beroende ska utformas.
Risker med förslaget:
 Ny gränsdragning mellan stöd och behandling.
 Försämrad geografisk och tidsmässig tillgänglighet.
 Försämrade rättigheter.
Förslaget är att förändringarna ska börja gälla den 1 januari 2025, med
utbetalning av stimulansmedel två år före, det vill säga 2023 och 2014.
Skatteväxling kommer också att krävas mellan kommun och regioner för att
realisera förändringarna, inom Region Gotland skulle det innebära någon sorts
omfördelning av budget.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den
till handlingarna.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2 mars 2022
Remiss ”Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)”
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HSN § 37

Protokoll
Sida 27 (36)

Information om överenskommelser
mellan staten och SKR 2022

Ärendenummer: HSN 2022/150
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 36
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut




Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den
till handlingarna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att fördjupa sig i
överenskommelserna för civilt försvar, samt psykisk hälsa.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att
årligen redovisa arbetet med de statliga överenskommelserna.
Överenskommelserna förhandlas fram mellan staten och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) och används för att stödja och stimulera till utveckling i
önskad riktning. Överenskommelserna ska skapa förutsättningar för att insatser
kan ske samordnat på lokal, regional och nationell nivå. Flera
överenskommelser är fleråriga, men omfattningen av statsbidraget beslutas
årligen och innehållet kan även förändras från år till år.
Under 2021 slöts även ett antal överenskommelser kopplade till covid-19 vilka
inte redovisas i detta ärende. De redovisas istället samlat i respektive
delårsrapport. Överenskommelsen för läkemedelsförmånen redovisas inte
heller i detta sammanhang.
Intäkter från statsbidrag (exklusive covid-19 och vaccination) uppgick 2021 till
cirka 80 miljoner. De flesta överenskommelserna fortsätter på samma nivåer
även 2022 med vissa justeringar eller kompletteringar.
Ärendets behandling under mötet

Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 36
Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, föredrar ärendet.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) efterfrågar en beskrivning av hörselvården som
idag har över 1 års väntetid. Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer
längre fram.
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Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den
till handlingarna.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar om att fördjupa sig i
överenskommelserna för civilt försvar, samt psykisk hälsa.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2022.
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Strategisk plan och budget för 20232025

Ärendenummer: HSN 2021/11
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 37
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden antar strategisk plan och budget 2023-2025
inklusive bilagor och begär av regionfullmäktige att:




Utöver resursfördelningsmodell, kompensera hälso- och sjukvårdsnämnden med 47,3 miljoner enligt nedanstående redovisning.
Tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden medel för
personalkostnadsökningar inklusive medel kopplat till bristyrken och
jämställdhet.
Regionfullmäktige tilldelar hälso- och sjukvårdsnämnden
investeringsmedel enligt sammanställningen i strategisk plan och
budget 2023-2027.

Sammanfattning

Strategisk plan och budget 2023-2025 anger den strategiska inriktningen för
hälso- och sjukvården på Gotland. Omställningen mot en god och nära vård är
en av de största förändringarna under planperioden och framåt, och
genomsyrar på många sätt de förflyttningsområden och strategier som
presenteras i planen. Visionen är en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv
hälso- och sjukvård, med en stark primärvård som bas.
Hälso- och sjukvården har kraftigt påverkats av covid-19-pandemin. Många
patienter har även valt att avstå från att söka vård trots ett upplevt behov.
Andra svårigheter har varit inställda och uppskjutna vårdbesök och
vårdåtgärder samt svårighet i att upprätthålla vårdgarantins.
Gotland är redan nu över snittet i antalet äldre per arbetsför ålder jämfört med
resten av Sverige. Med stigande ålder ökar sannolikheten för flera sjukdomar
vilket ger en ökad risk för stort vårdbehov.
Hälso- och sjukvården är idag i alltför stor omfattning beroende av inhyrd
personal. Detta påverkar såväl arbetsmiljö som kontinuitet för patienter,
förutsättningar för verksamhetsutveckling samt ekonomin.
Det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården ska
implementeras i hälso- och sjukvården. Personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp syftar till ökad jämlikhet, effektivitet och kvalitet i hälso- och
sjukvården samt en mer välorganiserad och helhetsorienterad process för
patienten.
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Primärvården, som har både kommunal och regional huvudman, ska vara
basen och navet i hälso- och sjukvården. Patienterna ska passera sömlöst
genom hälso- och sjukvårdssystemet. Primärvården ska finnas nära invånarna
och ha goda möjligheter att arbeta främjande, förebyggande och proaktivt. I
primärvården byggs kontinuitet upp för att främja relationer och bidra till ökad
trygghet och tillgänglighet. Dock så behöver läkarförsörjningen förstärkas
avsevärt.
Pandemin har påskyndat ett mer digitalt beteende och ökat den digitala
mognaden avsevärt. Förväntningarna på digitala tjänster, både från
medarbetare som från medborgare har ökat.
Balansen mellan hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, mål och resurser
inför planperioden är avhängigt hur hälso- och sjukvården utvecklas eller
lyckas inom följande områden; omställning god och nära vård,
kompetensförsörjning, digitalisering, kostnadsutveckling för utomlänsvård,
läkemedel och laboratoriekostnader, samt effektiviseringar. Hälso- och
sjukvården står också inför stora investeringsbehov både på kort och lång sikt
när det gäller lokaler, medicinteknik och IT-infrastruktur.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att Strategisk plan och budget 2022-2024 följer
anvisningarna från regionstyrelseförvaltningen och tjänar som underlag inför
regionstyrelsens budgetberedning.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Monica Forsman, HR-chef, Yvonne
Skovshoved, beställarchef och Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.
Några ändringar i underlaget kommer att göras efter sammanträdet för att
stämma överens med nämndens beslut.
Förvaltningen återkommer med behovsanalys vad gäller intensivvårdens
framtida behov av lokaler.
Yrkande 1
Peter Barnard (V) yrkar att:
1. Förslaget att spara 23 miljoner på bemanning stryks.
2. Arbetet med strategisk hållbar bemanning pausas och att det görs en
ordentlig utvärdering på de avdelningar där arbetet pågår eller har
genomförts om detta verkligen är rätt väg att gå.
3. Förslaget att starta ett tjänsteärende med avsikt att höja tandvårdstaxan
stryks.
Anita Jonsson (MP) yrkar bifall till yrkande nr 1.
Mikael Blad (M) yrkar avslag till yrkande nr 1 och 2.
Bibbi Olsson (C) yrkar avslag till yrkande nr 1-3.
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Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer bifall för Peter Barnards (V) yrkande mot
avslag och finner att yrkandet avslås.
Peter Barnard (V) och Anita Jonsson (MP) lämnar en protokollsanteckning, se
nedan.
Yrkande 2
Filip Reinhag (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut samt lämnar
följande tilläggsyrkande:
1. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med
särskild redovisning till nämnden angående regionfullmäktiges beslut
om besparingar på bemanning motsvarande 23 miljoner kronor.
Redovisningen ska innehålla åtgärdsplan och konsekvensanalys för
arbetsmiljö och patientsäkerhet för de verksamheter som berörs.
2. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att återkomma till
nämnden med särskild redovisning av analys gällande dimensionering
av vårdplatser utifrån lärdomar från pandemin och ur ett kris- och
beredskapsperspektiv. Målet för analysen ska vara att minska
utlokaliseringar och överbeläggningar och säkra en god beredskap för
sjukvården.
Anita Jonsson (MP) yrkar bifall till tilläggsyrkande nr 1.
Bibbi Olsson (C) yrkar avslag till tilläggsyrkande nr 1-2.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer bifall för Filip Reinhag (S) tilläggsyrkande
mot avslag och finner att tilläggsyrkandet avslås.
Yrkande 3
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer bifall mot avslag och finner att yrkandet
vunnit bifall.
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutar därmed enligt förvaltningens förslag
till beslut.

Protokollsanteckning
Peter Barnard (V) och Anita Jonsson (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi reserverar oss mot delar av strategisk plan och budget 2023–2025:
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Beslutet att spara 23 miljoner på bemanning.
Beslutet att fortsätta arbetet med strategisk hållbarbemanning utan att
göra en utvärdering på de avdelningar där den nya schemaläggningen
införts.
Beslutet att starta ett tjänsteärende med avsikt att höja tandvårdstaxan.
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Bakgrund HSN-AU § 37
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Markus Swahn, ekonomichef,
föredrar ärendet.
Resonemang förs kring planen som skickats ut inför arbetsutskottets
sammanträde. Några ändringar kommer att göras i den inför nämndens
sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 mars 2022
Strategisk plan och budget 2023-2025
Investeringsblankett äskanden
Skickas till

Regionstyrelsen
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Lokalförsörjningsplan 2023-2027

Ärendenummer: HSN 2021/11
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 38
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner lokalförsörjningsplanen och
lämnar den vidare till regionstyrelsen som bilaga till Strategisk plan och
budget.

Sammanfattning

Lokalförsörjningsplanen är en av flera utvecklingsplaner som utgör
planeringsunderlag för att möta vårdens behov av lokaler i syfte att skapa
förutsättningar för att bedriva en god och effektiv hälso- och sjukvård.
Den fysiska planeringen inom hälso- och sjukvården syftar till att säkerställa
kvaliteten i de investeringsbeslut som successivt måste fattas för hälso- och
sjukvårdens förnyelse och utveckling samt att upprätthålla beredskap för att
möta vårdens utveckling.
I hälso- och sjukvårdsförvaltningen har lokalförsörjningsplanen varit en bilaga
till strategisk plan och budget sedan fem år tillbaka med undantag inför
budgetåret 2021. Samtliga nämnder har nu fått i uppdrag att ta fram en
lokalförsörjningsplan. Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att ta fram en
regionövergripande lokalförsörjningsplan inför budgetberedningen 2022.
Förvaltningens lokalförsörjningsplan är till viss del anpassad efter strukturen i
den kommande regionala lokalförsörjningsplanen.
Lokalförsörjningsplan ska inte blandas ihop med den fastighetsutvecklingsplan
som är under framtagande och som syftar på själva fastigheternas utveckling,
hållbarhet och så vidare.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att lokalförsörjningsplanen speglar behovet av
lokalförändringar inom flertalet verksamheter och att den utredning som idag
pågår av behandlingsbyggnaden kommer att leda till fler svar kring hur dessa
behov behöver omhändertas. Bedömningen är också att hälso- och sjukvården
har ett stort behov av mer yta inom många verksamheter vilket gör att
strategiska diskussioner kring utbyggnad av Visby lasarett, samt primärvårdens
lokaler kommer behöva ta form inom en snar framtid. För att planen ska
kunna vara mer övergripande och framtidsspanande behövs utredningar vara
klarlagda.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, 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 § 38
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Några små justeringar kommer att göras i underlaget inför nämndens
sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2022
Lokalförsörjningsplan
Skickas till

Kajsa Holmström, lokalstrateg
Regionstyrelsen
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Informations- och anmälningsärenden
mars

Ärendenummer: HSN 2022/33
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 39
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Informations- och anmälningsärenden mars:













Beslut om delvis avslag på begäran om allmänna handlingar.
Rapport från KPMG förstudie om psykiatrin på Gotland.
Remissvar. Förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd (HSLFFS 2021:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring och ändring i
Läkarnas specialiseringstjänstgöring – Målbeskrivningar 2021.
Remissvar. Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter om
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska
produkter, m.m.
Remissvar. Förslag om kriterier för bestämmande av människans död.
Remissvar. Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om
användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården.
SON § 20 Uppföljning. Samverkan mellan öppen vård och omsorg och
samverkan vid utskrivning från den slutna vården.
SON § 22 Information. Övertagande av Första Linjen.
TN § 7 Begäran om tilläggsanslag för åtgärder termiskt klimat,
operation Visby Lasarett.
INES – Information och Nyheter från Enheten för Smittskydd och
vårdhygien. Nr 1 2022.
Ordförandebeslut. Vård enligt massflyktingsdirektivet.

Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med tillägg av ett ärende:


Ordförandebeslut. Vård enligt massflyktingsdirektivet.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 39
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 § 40
Ärendets behandling under mötet

Inga övriga frågor.

Bakgrund HSN-AU § 40
Inga övriga frågor.
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