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Information från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

Ärendenummer: HSN 2022/32
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 46
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:
 Sommarbemanning – de flesta verksamheterna börjar bli klara men
några orosmoln återstår.
 Laboratoriemedicinskt centrum Gotland – fortsattkritiskt läge gällande
bemanningen av biomedicinska analytiker. Cathrine Malmqvist har
tillfälligt gått in som verksamhetschef med fokus att säkra
sommarbemanningen.
 Covid19-rapport – förvaltningen arbetar med en skriftlig rapport om
arbetet kring Covid-19 på Gotland. Rapporten beräknas vara färdig till
sommaren.
 Rekrytering – intervjuer kommer att hållas inom kort för tjänsterna
digitaliseringschef och chefläkare.
 Fastighetsutvecklingsplanen – planeras att lyftas till nämnden på
sammanträdet i juni.
 Trygghetspunkt i Klintehamn – planeras att öppnas 1 september.
Planen var att öppna den nu under våren men på grund av
teknikförvaltningens fördröjning av ombyggnation och renovering av
lokalen blir det istället 1 september. Den kommer att bemannas av
medarbetare från Hemse vårdcentral.

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 46
Cathrine Malmqvist, sjukhuschef, informerar om situationen på
laboratoriemedicinskt centrum Gotland (LMCG). Bemanningsläget är kritiskt
gällande biomedicinska analytiker. Idag är det endast ett fåtal som kan arbeta
dygnet runt och behärskar all utrustning vilket gör verksamheten mycket
sårbar. Dessutom har nuvarande enhetschef sagt upp sig. Att ta in hyrpersonal
är svårt då biomedicinska analytiker är ett bristyrke.
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Flera förändringar har införts som till exempel innebär att vissa prover skickas
till Karolinska universitetssjukhuset samt att möjligheten till
tilläggsbeställningar av redan beställda prover är borttagen.
Tillsammans med medarbetarna görs ett arbete för att hitta ännu fler områden
där förändringar eller effektiviseringar kan behöva göras. Det kan vara så att
höjd beredskapsnivå till regional stab kan behövas.

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om följande punkter:
 Lokalmedia publicerar nu en temaserie om bemanningsproblematiken i
vården. Det har exempelvis rapporterats om 90 vakanser, i den siffran
ingår förutom faktiska vakanser även föräldraledigheter,
tjänstledigheter med mera. Viktigt att tydliggöra att
bemanningsutmaningen delas med övriga regioner och för vissa
yrkesgrupper som biomedicinska analytiker är det en stor brist i hela
landet.
 Uppdrag granskning på SVT har de senaste veckorna visat två
reportage med fokus på tillgänglighet och jämlikhet i vården
samt mortalitet på IVA under pandemin. Nästa veckas avsnitt ska
handla om den politiska styrningen av vården.
 Förvaltningen arbetar med att sammanställa en Covid19-rapport med
för att samla erfarenheter och lärdomar.
 Fastighetsutvecklingsplanen som förvaltningen har fått i uppdrag att ta
fram är planerad att lyftas till nämnden i juni.
 Trygghetspunkt i Klintehamn har tidigare planerats att starta nu under
våren. På grund av teknikförvaltningens fördröjning av ombyggnation
och renovering av lokalen är nu planen att öppna trygghetspunkten den
1 september. Den kommer att bemannas av medarbetare från Hemse
vårdcentral.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och lägger den
till handlingarna.
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Redovisning av uppdrag.
Laboratorieverksamheten på Visby
lasarett

Ärendenummer: HSN 2021/333
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 47
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gav 2021-04-15 (HSN § 69) förvaltningen i
uppdrag att ta fram en nulägesbeskrivning av laboratorieverksamheten på
Visby lasarett som innefattar produktion, kapacitet, kvalitet, kompetenser,
driftskostnader samt investeringsbehov. I uppdraget ingick även att ta fram
en behovsbeskrivning för en framtida hållbar laboratorieverksamhet, med
hänsyn taget till både ordinarie verksamhet och ett beredskapsperspektiv samt
att jämföra produktionskostnader med andra laboratorier med hänsyn till
Gotlands särskilda förutsättningar. Slutligen skulle en strategi framåt för
att säkra en långsiktigt ändamålsenlig verksamhet tas fram.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fick 2021-11-17 (HSN § 133) information om
att en så kallad RFI (request for information) skickats ut för att sondera
marknaden kring konsultstöd för uppdraget. RFI visade att det finns några
olika potentiella konsultstöd, men de bedöms inte matcha behovet, amt ger en
hög prisindikation vilket gör att upphandling inte är aktuellt idag. Parallellt
inleddes en diskussion med Karolinska universitetssjukhuset kring ett
konsultstöd kring önskat uppdrag samt att de eventuellt kan stötta hälso- och
sjukvården på Gotland i större utsträckning än idag. Diskussionerna med
Karolinska sjukhuset skulle fördjupas och därefter skulle förvaltningen
återkomma till nämnden.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerar om att en konsult nu är
kontrakterad för uppdraget. Personen har varit på Gotland för att samla in
underlag och fakta. Uppdraget kommer att påbörjas efter semestern och
slutredovisas senast den sista november.
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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Bakgrund HSN-AU § 47
Information kommer att ges på nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
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RS Remiss - Motion. Fria resor även till
förebyggande vård

Ärendenummer: HSN 2022/142
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 50
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att i remissvaret föreslå att resor
till och från screeningverksamhet och besök till och från vaccinationer
för säsongsinfluensa och pneumokocker ska kunna ske avgiftsfritt på
bussar mot uppvisande av kallelsen. I de fall då papperskallelse saknas i
samband med influensavaccination ska patienten informera
busschauffören om avsikten med resan som därmed är avgiftsfri.

Sammanfattning

En motion gällande fria resor även till förebyggande vård har inkommit från
Feministiskt Initiativ den 31 oktober 2021. Motionären önskar att även resor
till förebyggande vård, permissions- och överflyttningsresor ska vara
ersättningsgrundande. Motionen har remitterats till tekniska nämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
Hälso- och sjukvårdens bedömning är att för de typer av förebyggande besök
där det finns en tydlig viljeinriktning att öka antalet besök och där ingen
vårdavgift debiteras patienten, är det rimligt att det också går att resa till
besöken avgiftsfritt.
Hälso- och sjukvården föreslår därför att resor till och från
screeningverksamhet samt besök till och från vaccinationer för
säsongsinfluensa och pneumokocker ska kunna ske avgiftsfritt på bussar mot
uppvisande av kallelse.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att resor till förebyggande hälsovård i form av
screeningverksamhet och vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker
ska kunna ske avgiftsfritt på kollektivtrafikens bussar. Detta för att ytterligare
ta bort ekonomiska hinder för dessa besök. Besök som kan förebygga
alternativt leda till tidig upptäckt av sjukdom är ur samtliga perspektiv positiva,
såväl för patienten som för vården och samhället.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet. Hon berättar att en
papperskallelse inte alltid hinner skickas ut inför vaccination för
säsongsinfluensa och pneumokocker och då gäller det att patienten informerar
busschauffören om avsikten med resan som därmed är avgiftsfri.
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Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med tillägg i beslutsmeningen att


I de fall då papperskallelse saknas i samband med influensavaccination
ska patienten informera busschauffören om avsikten med resan som
därmed är avgiftsfri.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 50
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
En fråga ställs om patienter alltid får en papperskallelse hem i brevlådan att
visa upp på bussen. Förvaltningen kontrollerar detta och återkommer med svar
på nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att i remissvaret föreslå att resor
till och från screeningverksamhet och besök till och från vaccinationer
för säsongsinfluensa och pneumokocker ska kunna ske avgiftsfritt på
bussar mot uppvisande av kallelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-19
Tekniska nämndens protokoll § 20 daterad 2022-02-09
Motion Fria resor även till förebyggande vård daterad 2021-10-31
Skickas till

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

Ärendenummer: HSN 2020/588
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 41
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut




Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden vill ha fortsatt uppföljning i samband
med gemensamma möten med arbetsutskotten på hösten och i
samband med bokslut.

Sammanfattning

Detta ärende återrapporteras regelbundet. Vid senaste rapporten i februari där
hela området rapporterades beslutades om en ny rapport kring
utskrivningsprocessen i samband med gemensamt arbetsutskott mellan
socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden i april.
Utifrån processkartläggningen är de viktigaste områdena identifierade och
framtagande av nytt arbetssätt och nya riktlinjer är påbörjat. Enligt framtagen
tidplan ska beslut kunna tas under april/maj. Därefter inleds det interna arbetet
för att förbereda förändringarna som föreslås. Under hösten genomförs
utbildningsinsatser till personalen och det nya arbetssättet planeras vara infört i
november.
Ett område som återigen fått fokus är nödvändigheten att införa någon form
av kommunikationsplattform vilket Gotland saknat medan alla andra län har
det sedan länge. Plattformen ska skapa förutsättningar för informationsutbyte
mellan verksamheter som möjliggör att hemgångsplanering påbörjas tidigare än
idag och därmed skapar förutsättningar för hemgång när patienten är
utskrivningsklar.
Bedömning

Komplexiteten i uppdraget kring sammanhållen vård och omsorg och specifikt
utskrivningsprocessen är fortsatt stor.
Processkartläggningen identifierade ett antal viktiga områden att ta sig an.
Kartläggningen möjliggjorde också en gemensam förståelseresa varför
förvaltningarna inte lyckas i utskrivningsprocessen så som är önskvärt. En
målbild för Gotland skall läggas till i det fortsatta arbetet.
Förutom att ett annat arbetssätt nu håller på att formas bedöms också behovet
av en framtida plattform för kommunikation mellan verksamheter vara mycket
angelägen. En sådan plattform skulle möjliggöra att planeringen ut från den

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20

slutna vården påbörjas tidigare än idag. Det i sin tur leder till att patienten i
mycket större utsträckning kan gå hem så fort den är utskrivningsklar.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 41
Cecilia Krook, verksamhetsledare RSF, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden vill ha fortsatt uppföljning i samband
med gemensamma möten med arbetsutskotten på hösten och i
samband med bokslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2022
Skickas till

Socialnämnden
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Överenskommelse mellan
socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden om specialiserad
palliativ vård i hemmet

Ärendenummer: HSN 2022/253
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 42
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut




Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställande av
överenskommelse görs när de ekonomiska förutsättningarna är
klargjorda.

Sammanfattning

Palliativa teamet har tidigare bara tagit emot patienter med cancerdiagnos i
palliativt skede. Nu har teamets uppdrag utökats till att gälla alla vuxna
patienter, i palliativt skede, oavsett diagnos. Inkludering av nya patientgrupper
sker successivt. Arbetet fortgår enligt plan och samarbetet mellan involverade
verksamheter är mycket gott. Ett arbetssätt har tagits fram för hur varje
patientgrupp inkluderas. Riktlinjer är framtagna som används under
utvecklingsfasen och som justeras efter hand utifrån lärdomar som görs i
arbetet. Det är många olika verksamhetsområden som är involverade på
lasarettet och det kräver samarbete och en gemensam linje på chefsnivå, vilket
hittills har fungerat bra.
I dagsläget är det svårt att bedöma vad den faktiska kostnaden för
hemsjukvårdens palliativa verksamhet kommer bli. Därför kommer
förvaltningarna tillsammans följa arbetet och göra beräkningar för att kunna
återkomma med ett underlag för eventuella förändrade ersättningar från hälsooch sjukvården till hemsjukvården.
Bedömning

Verksamheternas gemensamma bedömning är att det utökade uppdraget för
det palliativa teamet måste kunna erbjudas både ur ett jämlikhets- och
kvalitetsperspektiv för dessa patientgrupper. Den del av dessa patienter som
tidigare varit i behov av sluten vård kan framåt erbjudas vården i hemmet
istället. Det minskade vårdplatsbehovet bedöms dock påverka lasarettet
marginellt. Kostnadsökningen inom socialförvaltningen för att hantera fler
patienter bedöms i dagsläget bli större än de besparingar som går att realisera
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen genom utflyttning av dessa
patienter. Målet är att återkomma när alla patientgrupper är inkluderade och ett
arbetssätt är fastställt.
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Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 42
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, Marica Gardell, socialdirektör, och
Cecilia Krook, verksamhetsledare RSF, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställande av
överenskommelse görs när de ekonomiska förutsättningarna är
klargjorda.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2022
Skickas till

Socialnämnden
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HSN § 47

Protokoll
Sida 15 (36)

Hemsjukvårdens uppdrag och
gränsdragningar till hälso- och
sjukvården

Ärendenummer: HSN 2022/32
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 43
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut




Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen.
Ärendet återkommer under hösten 2022.

Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, 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 § 43
Carina Söderström, avdelningschef hemsjukvården, föredrar ärendet och Lena
Bäckström, primärvårdschef, deltar och svarar på frågor.
Hemsjukvårdschefen börjar med att ge en bakgrund till hemsjukvården, från
att ädelreformen genomfördes till att kommunerna gavs befogenhet att erbjuda
hemsjukvård.
Målgruppen för hemsjukvård är personer med behov av hälso- och sjukvård i
hemmet och som på grund av sin sjukdom, funktionsnedsättning eller social
situation inte på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral eller
mottagning.
Socialnämnden i Region Gotland övertog ansvaret för sammanhållen
hemsjukvård 2011. Samtliga län, förutom Region Stockholm, har
kommunaliserat hemsjukvården. Inför starten beslutades det vilka
ansvarsområden som skulle vara socialnämndens respektive hälso- och
sjukvårdsnämndens ansvar. Det finns inget avtal mellan nämnderna gällande
hemsjukvården utan istället ett tjugotal överenskommelser.
Hemsjukvårdschefen berättar om hemsjukvården idag:
 Dygnet runt-verksamhet.
 Basal hemsjukvård, primärvårdsnivå i ordinärt boende.
 Kvällar och nätter även ansvar för sjuksköterskeinsatser på särskilda
boenden och korttidsenheten.
 Sjuksköterskemottagning på vårdcentralernas helgmottagning.
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Uppdrag och förfrågningar från 1177, hemtjänst, särskilda boenden,
polisen, anhöriga och patienter.
Verksamheten har 75 medarbetare.
Tre team som utgår från Slite, Visby och Hemse.
Teamsamarbete är etablerat med hemtjänsten.
Samarbete med hemsjukvårdsläkare på vårdcentral samt med palliativa
teamet.
Statistik visas för åren 2015-2021 avseende antal personer inskrivna i
hemsjukvården per månad i genomsnitt, antal hembesök inskrivna per
år, antal personer med enstaka hembesök per månad i genomsnitt och
antal enstaka hembesök per år. Färre patienter är inskrivna i
hemsjukvården men desto fler insatser behövs per patient (sett över
åren 2015-2021). Även enstaka hembesök ökar.

Utmaningar och utveckling för hemsjukvården presenteras:
 Demografin – allt mer sjukvård i hemmet
 God och nära vård, hälsa genom livet och hälsofrämjande arbete
 Enligt lag ska hemsjukvården arbeta på primärvårdsnivå ”Det som inte
kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild
kompetens.” Vad innebär det?
 Avancerad vård i hemmet, vad innefattar det och vem ansvarar?
 Kompetensförsörjning – har inga problem att rekrytera sjuksköterskor
och behöver inte hyrsjuksköterskor. Dock en utmaning att rekrytera
arbetsterapeuter och i år inför sommaren även undersköterskor.
 Behöver stärka samverkan med primärvården, omtag kring processen
sjukvård i hemmet, skapa forum för gemensam planering och
uppföljning av verksamheterna.
 Intensiv rehabilitering, rehabkörkort, Trygg omsorg i hemmet,
läkemedelsautomater kan skjuta upp behovet av hemtjänst.
 Förstärka samarbete med hemtjänst och särskilda boenden, delegera
mer hälso- och sjukvårdsinsatser samt fånga patienter i behov av
proaktiv samordnad individuell plan (SIP) i hemmet.
Diskussioner förs om samarbetet och kommunikation mellan primärvård och
hemsjukvården.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen.
 Ärendet återkommer under hösten 2022.
Skickas till

Socialnämnden

Digital justering

Protokoll
Sida 16 (36)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20

HSN § 48

Protokoll
Sida 17 (36)

Information. Utredning kring kyld mat
på Visby lasarett

Ärendenummer: HSN 2022/290
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 54
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Ärendets behandling under mötet

Josefine Jessen, avdelningschef måltid RSF, och Inger Stiltjestrand Svensson, extern
konsult och projektledare, gästar hälso- och sjukvårdsnämnden och informerar
om resultatet av det uppdraget som ska redovisas till regionstyrelsen inför
vårens budgetberedning.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall att


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

Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 54
Information kommer att ges på nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
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HSN § 49

Protokoll
Sida 18 (36)

Delegationsbeslut. Remiss.
Slutbetänkande SOU 2022:6 Hälso- och
sjukvårdens beredskap - struktur för
ökad förmåga

Ärendenummer: HSN 2022/236
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 51
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att delegera till sitt arbetsutskott
att fatta beslut om remissvaret.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen har mottagit remiss av
”Slutbetänkande SOU 2022:6 Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för
ökad förmåga”. Remissvar ska vara inlämnat till Socialdepartementet senast
2022-06-10. Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder under vården 202204-20 och 2022-06-15. Att arbeta fram ett remissvar till nämnden i april är inte
görligt och sammanträdet i juni är efter sista inlämningsdag. Förslaget är därför
att nämnden delegerar till sitt arbetsutskott att fatta beslut om remissvaret på
sitt sammanträde 2022-06-01. På så sätt möjliggörs en bra handläggning av
remissvaret tillsammans med regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att det är av stor vikt att
besvara remissen och att en delegering av beslutet till arbetsutskottet ger bäst
förutsättning för detta.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, berättar kort om ärendet.
Bakgrund HSN-AU § 51
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att delegera till sitt arbetsutskott
att fatta beslut om remissvaret.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-11
Remiss. Socialdepartementet, inkom 2022-03-11
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HSN § 50

Protokoll
Sida 19 (36)

Rekommendation om ersättningsregler
för boende i samband med nationell
högspecialiserad vård (NHV)

Ärendenummer: HSN 2022/153
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 52
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut




Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att inte följa SKR:s
rekommendation.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att tillämpa Region Gotlands
regelverk för sjukresor för patienter som remitteras till annan region
för nationell högspecialiserad vård.

Sammanfattning

Beslut har tagits att koncentrera den högspecialiserade vården nationellt. För
att underlätta för vårdgivare, remitterande region samt patienter och eventuella
anhöriga har sjukvårdsregionernas kansligrupp på uppdrag av SKR/RCC tagit
fram ett förslag till rekommendation om gemensamma regler och ersättningar
för patienter och närstående avseende boende i samband med nationell
högspecialiserad vård (NHV). Regionerna rekommenderas att godkänna dessa
ersättningsregler för boende i samband med nationell högspecialiserad
öppenvård enligt nedan.
Patient: Patient ersätts för boende när övernattning krävs samt när patient är
kallad till provtagning dagen före och/eller om patienten på grund av avstånd
till sjukhus inte har möjlighet att ta sig till eller från sjukhuset samma dag som
bedömning/behandling ska ges.
Närstående till vuxna patienter: Boende för en närstående till vuxna
patienter vid planerad NHV utanför den egna regionen ersätts i de fall som
vård gäller patienter inom NHV.
Närstående till barn: Boende för en närstående till barn vid planerad NHV
utanför den egna regionen. Om remittenten bedömer att två närstående ska
närvara så ersätts båda.
Närstående till patient med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande
tillstånd: Boende för en närstående ersätts om utförande enhet bedömer att
närvaro är nödvändig i samband med akut oplanerat vårdbehov vid livshotande
tillstånd. För barn gäller att om patientansvarig läkare bedömer att två
närstående ska närvara så ersätts båda.
Region Gotland är en region som remitterar förhållandevis mycket vård till
andra regioner i Sverige. Detta har inneburit att Region Gotland har en väl
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inarbetad rutin gällande resor och boende och ersättning för dessa för patient.
Regler finns även för resor och boende för anhöriga/följeslagare till patient.
I det fall resa och övernattning varit nödvändig i samband med vård i annan
region på grund av utomlänsremittering lämnas ersättning för patientens
kostnader för resor och boende. Ersättning ges även för en följeslagare för
patient under 18 år. I mycket särskilda fall, viket avgörs av behandlande läkare,
kan ersättning ges för två följeslagare för patient under 18 år.
Hälso- och sjukvården ser problem med att patienter som är i behov av NHV
skulle bedömas på ett sätt medan patienter som inte är i behov av nationell
högspecialiserad vård skulle bedömas på annat sätt. Hälso- och sjukvårdens
bedömning är att behovet måste utgå från patienten, inte vårdnivå. I praktiken
skulle de olika regelverken kunna innebära att patienter som medicinskt skulle
bedömas friskare än andra har rätt till boende för följeslagare medan den
”sjukare” patienten inte har det.
Då Region Gotlands regelverk kring resor och boende är väl inarbetat och
beprövat har hälso- och sjukvården för avsikt att tillämpa även detta regelverk
för patienter som i annan region ska omfattas av NHV.
Noterbart är att Region Gotlands regelverk även reglerar ersättning för resor
för anhörig/följeslagare.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att befintligt regelverk är
inarbetat, beprövat och väl avvägt utifrån mångårig erfarenhet kring sjukresor
och boende för patienter och anhöriga vid vård som remitterats till annan
region. De riktlinjer som SKR har tagit fram utgår från vårdnivå och inte
behov vilket gör att det regelverk Region Gotland tillämpar är ett bättre
alternativ.
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 § 52
Markus Swahn, ekonomichef, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att inte följa SKR:s
rekommendation.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att tillämpa Region Gotlands
regelverk för sjukresor för patienter som remitteras till annan region
för nationell högspecialiserad vård.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2022
Rekommendation om ersättningsregler för boende i samband med nationell
högspecialiserad vård (NHV)
Skickas till
Lars Grip, koordinator för Nationell Högspecialiserad Vård, SKR
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HSN § 51

Protokoll
Sida 22 (36)

Delårsrapport 1

Ärendenummer: HSN 2022/8
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 55
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut




Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer delårsrapport 1 för 2022.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
återkomma till arbetsutskottet den 9 maj med en djupare analys samt
åtgärder i riktning mot budgeterat resultat.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Delårsrapport 1 har sin tyngdpunkt i ekonomi och personal. Den ekonomiska
prognosen för helåret utgör grund för beredning av budget för 2023. Förutom
avsnitt om ekonomi och personal beskrivs även väsentliga händelser för
perioden.
Pandemin har fortsatt varit i fokus under årets första månader.
Smittspridningen var rekordhög under januari/början på februari och det
avspeglade sig i förvaltningens sjukfrånvaro. Under januari var sjuktalet drygt 9
procent och ännu högre inom vissa verksamheter. Antalet tillsvidareanställda
medarbetare ökar jämfört med föregående år, knappt 40 fler. Ökningen syns
bland sjuksköterskor, läkare och undersköterskor, samtidigt som behovet av
inhyrd personal ökar.
Med anledning av det oroliga omvärldsläget till följd av kriget i Ukraina har
förvaltningen ökat beredskapen. Fokus har varit att se över krisberedskapen
ytterligare och säkra processer för förvaltningens ansvar vid ett eventuellt
större flyktingmottagande.
Vid årsskiftet övertog hälso- och sjukvården ansvaret för första linjen och
därmed permanentades verksamheten som tidigare bedrivits som ett projekt.
Kraften kring förbättringsarbeten är stor inom hälso- och sjukvården och
omkring hälften av de bidrag som lämnats in till årets Förnyelsedag kom från
medarbetare i förvaltningen, 4 av 5 priser gick helt eller delvis till hälso- och
sjukvårdens bidrag.
Från den 1 januari har hälso- och sjukvården en ny organisation, där den
största skillnaden är att matrisorganisationen på Visby lasarett har avvecklats.
Resultat från enkätundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern visar att
gotlänningarnas förtroende för sin regions pandemihantering är högst i landet.
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Periodens resultat för hälso- och sjukvården är +37 miljoner varav +86
miljoner på intäkter och -49 miljoner på kostnader. Jämfört mot samma period
föregående år är kostnadsutvecklingen 75 miljoner eller 13 procent. Justerad
nettokostnadsutvecklingen för perioden jämfört med 2021 är negativ med 4
miljoner vilket är en effekt av uppbokningar i större grad samt positiv
ekonomisk effekt från pandemin.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, och Markus Swahn, ekonomichef,
föredrar ärendet.
Diskussion och resonemang kring delårsrapport 1.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
samt att


Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
återkomma till arbetsutskottet den 9 maj med en djupare analys samt
åtgärder i riktning mot budgeterat resultat.

Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 55
Underlag kommer att skickas ut inför nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 2022
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-13
Skickas till

Regionstyrelsen
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HSN § 52

Protokoll
Sida 24 (36)

Redovisning av uppdrag. Prioriterade
aktiviteter för att minska
livsstilssjukdomar

Ärendenummer: HSN 2021/551
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 56
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut




Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens beskrivning
och skickar den vidare till regionstyrelsen inför årets budgetberedning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden stödjer det pågående hälsofrämjande
arbetet som uttrycks i strategisk plan och budget, verksamhetsplan och
färdplanen för god och nära vård.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Våren 2021 redovisade förvaltningarna aktiviteter för att förebygga och minska
så kallade livsstilssjukdomar. Förvaltningarna redogjorde även vad som skulle
kunna göras ytterligare om nya resurser tillfördes. Vid redovisningen gavs ett
nytt uppdrag till nämnderna (RF § 89), att återkomma med en ny beskrivning
av arbetet till budgetberedningen 2022.
Vid 2021 års redovisning tog hälso- och sjukvården upp följande exempel på
önskade förflyttningar inom området:
 Förslag på insatser för att öka kunskapsnivå hos medarbetare
 Förmedla evidensbaserad information till medarbetare och medborgare
 Riktade hälsosamtal
 Rehabiliteringskoordinatorer (REKO) i specialistvården (utöver
psykiatrin)
Sedan redovisningen för ett år sedan har följande aktiviteter påbörjats eller
genomförts:
 Pågående dialog om ny/uppdaterad strategi för det hälsofrämjande
arbetet.
 Lyfta fram och informera om hälsofrämjande aktiviteter för
medarbetarna.
 Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor har publicerats.
 Att inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen verka för en
ökad jämställd hälsa.
 Analys av effekter av fysisk aktivitet på recept som alternativ till
läkemedel.
 Rörelse är receptet - information till medborgarna om fysisk aktivitet
och rörelse.

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20




Regional webbutbildning om levnadsvanor till alla som möter patienter
har tagits fram.
Samtalsmetoden grunda, sunda vanor har implementerats inom
barnhälsovården.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det pågår aktiviteter inom de flesta
verksamheter. Inom ramen för arbetet tas hänsyn till mål i styrkortet, vilka
ekonomiska förutsättningar som finns med mera och arbetet synliggörs bland
annat i verksamhetsplan, strategisk plan och budget samt i färdplanen för god
och nära vård.
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 § 56
Johanna Havdelin, förvaltningscontroller, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner förvaltningens beskrivning
och skickar den vidare till regionstyrelsen inför årets budgetberedning.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden stödjer det pågående hälsofrämjande
arbetet som uttrycks i strategisk plan och budget, verksamhetsplan och
färdplanen för god och nära vård.
Beslutsunderlag

Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar (RS
2021/358)
Tjänsteskrivelse daterad 29 mars 2022
Skickas till

Regionstyrelsen
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HSN § 53

Protokoll
Sida 26 (36)

Behov av ökat investeringsutrymme
2022

Ärendenummer: HSN 2022/265
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 53
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsförvaltningen begär att regionfullmäktige beviljar
nämnden ytterligare 8 miljoner i investeringspott för redovisningsåret
2022.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Det finns ett mycket stort behov av investeringar inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Nämnden har i dagsläget en pott för utrustning,
mindre ombyggnationer, inventarier och IT-investeringar på totalt 32 miljoner.
Flera stora investeringar flyttades över från 2021 till 2022 på grund av
leveransproblem, totalt till ett värde av cirka 11 miljoner. Detta gör att den
investeringspott som finns tillgänglig för 2022 till stor del tas i anspråk av dessa
investeringar.
Största delen av den pott som finns tillgänglig under 2022 går inte att skjuta på.
Flera utrustningar är redan installerade, beställda eller där bedömningen är att
det inte är möjligt att skjuta på upphandlingen på grund av att verksamhets/
patientsäkerhetsrisken är för hög. Vissa utrustningar är direkt kopplade till
mindre ombyggnationer. Viss utrustning är också i stort behov av utbyte men
där ramavtal finns, alternativt är under framtagande. Det finns ett fortsatt
omfattande investeringsbehov som redan är bortprioriterade från 2022 även
om verksamheten väntat på ny utrustning under relativt lång tid. Det finns
fortfarande osäkerhet kring såväl leveranstider och bedömda
investeringsutgifter för en rad av de utrustningar som planeras under 2022,
men den sammantagna bedömningen är att en tilläggsbudget om 8 miljoner i
investeringspott för 2022 är absolut nödvändig.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en höjd investeringspott för 2022 är absolut
nödvändig för att inte åstadkomma stora konsekvenser och ytterligare
patientsäkerhetsrisker i verksamheterna.
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 § 53
Yvonne Skovshoved, beställarchef, föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen begär att regionfullmäktige beviljar
nämnden ytterligare 8 miljoner i investeringspott för redovisningsåret
2022.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-27
Skickas till

Regionfullmäktige
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HSN § 54

Protokoll
Sida 28 (36)

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 § 44
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsnämnden antar remissvaret som sitt eget.

Sammanfattning

Remissen avser den nationella utredningen Från delar till helhet - En reform
för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer
med samsjuklighet. Den föreslagna reformen föreslås träda i kraft 1 januari
2025.
Utredningen föreslår att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all
behandling av skadligt bruk och beroende, och att det ska framgå av hälso- och
sjukvårdslagen. Syftet med förtydligandet av hälso- och sjukvårdens ansvar är
främst att skapa förutsättningar för att hålla ihop behandlingen av alla
psykiatriska tillstånd inklusive skadligt bruk och beroende, oavsett om
behandlingen sker med läkemedel, psykologiska, psykosociala eller andra
behandlingsmetoder.
Det förändrade huvudmannaskapet innebär att socialtjänstens uppdrag
renodlas och får ett tydligare fokus på förebyggande insatser och socialt stöd
gällande boende, sysselsättning, försörjning och socialt nätverk. Socialtjänsten
har också kvar det yttersta ansvaret för att barn och unga ska växa upp under
goda och trygga förhållanden.
Utredningen föreslår också att det blir obligatoriskt för kommuner och
regioner att gemensamt bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet för
en avgränsad målgrupp med särskilt stora samordningsbehov. Ett annat förslag
handlar om att alla regioner ska erbjuda sprututbyte i så kallad
lågtröskelverksamhet. Övriga förslag i utredningen handlar om bland annat
samverkan, brukarinflytande och uppföljning.
Bedömning

Förvaltningarna är i huvudsak positiva till utredningens förslag, då förslagen
helt utgår från målgruppens behov. Dock innebär denna reform stora
utmaningar för både hälso- och sjukvården och socialtjänsten när det gäller
ekonomi, kompetens och organisation.
Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, berättar kort om ärendet.

Digital justering

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 44
Eva Lindvall, samverkansledare RSF, närvarar och svarar på frågor.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden antar remissvaret som sitt eget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 22 mars 2022
Remiss. Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade
och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)
Yttrande daterat 20 april 2022
Skickas till

Socialnämnden
Socialdepartementet
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Protokoll
Sida 29 (36)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20

HSN § 55

Protokoll
Sida 30 (36)

Information. Färdplan Hälsa genom hela
livet

Ärendenummer: HSN 2022/262
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 45
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av den reviderade
färdplanen och beslutar att stå bakom den och det fortsatta
omställningsarbetet.

Sammanfattning

En färdplan och en målbild för omställningsarbetet till God och Nära vård
togs fram under våren 2021. Arbetet med genomförande av planen har fortsatt
under året. Mycket arbete har gjorts och det är tydligt att förankringen av
arbetet tagit kliv framåt. Skälen för varför omställningen behöver göras märks
dock tydligt och läget i verksamheterna är i många fall pressat, därtill har
pandemin påverkat genom att utvecklingsaktiviteter fått stå tillbaka.
Färdplanen har reviderats avseende breddning såväl i form av vissa aktiviteter,
synkning med andra planer, hur revideringsprocessen utformats och genom att
tydligare använda målbildens formulering Hälsa genom hela livet istället för
benämningen God och Nära vård som mer avser hälso- och sjukvården och
omsorgens del. I den reviderade färdplanen ingår nu även ett avsnitt med
nuläge. Dessutom har kopplingen till ordinarie processer för
verksamhetsplanering stärkts framförallt avseende inspel till strategisk plan,
verksamhetsplan och kompetensförsörjningsplan. Nya aktiviteter har
tillkommit och några bedöms genomförda, eller har behövt
omformuleras/knytas till annan aktivitet. Avsnitten politisk delaktighet och
förankring, medarbetarperspektiv och finansiering har utvecklats avseende
innehåll.
Utvecklingsområden som särskilt behöver adresseras framåt är
kommunikation, både externt och internt, och uppföljning, såväl i relation till
målbilden som till själva omställningsarbetet. Redovisning av hur arbetet går
görs inom ramen för överenskommelsen Nära vård (mars respektive
september).
Bedömning

Förvaltningarna bedömer att arbetet med omställning till Hälsa genom hela
livet är angeläget och behöver fortsätta ske i samverkan. Förvaltningarna
bedömer vidare att ett politiskt långsiktigt ägandeskap i respektive politiskt
forum är avgörande för att omställningen ska lyckas. Att berörda politiska
forum aktivt ställer sig bakom stärker förutsättningarna.
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Ärendets behandling under mötet

Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 45
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, föredrar ärendet. Öystein Berge,
kvalitetschef SOF, närvarar och svarar på frågor.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av den reviderade
färdplanen och beslutar att stå bakom den och det fortsatta
omställningsarbetet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-25
Vår ö, vår hälsa- Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem
för Hälsa genom hela livet
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Protokoll
Sida 31 (36)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20

HSN § 56

Protokoll
Sida 32 (36)

Information på nämndsammanträdet
från HR-chefen

Ärendenummer: HSN 2022/32
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 48
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Ärendets behandling under mötet

Monica Forsman, HR-chef, informerar om följande punkter:
 Kompetensförsörjning – brist på vissa kompetenser men det ser
likadant ut hos alla regioner.
 Personalomsättning finns alltid men antalet anställda ökar inom
förvaltningen.
 Nationella åtgärder – stora strukturella rörelser pågår men även lokala
på Gotland så som Heltidsresan, kompetenskommissionen och
karriärmodell/kompetensmodell. I årets avtal med Vårdförbundet har
en kompetenskommission satts ihop, ännu oklart vad det konkret
kommer att innebära. I det tidigare avtalet skulle
karriärmodell/kompetensmodell införas. Det är påbörjat inom
regionen genom att en projektledare är rekryterad. Det kommer att
drivas tillsammans med socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Syftet är bland annat att tydliggöra karriär- och
utvecklingsmöjligheter och en modell i sex nivåer är framtagen.
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 § 48
Information kommer att ges på nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20

HSN § 57

Protokoll
Sida 33 (36)

Statusrapport AT/BT-tjänst för läkare

Ärendenummer: HSN 2022/32
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 49
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Sammanfattning

Axel Looft-Trägårdh, AT-chef, gästade hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-10-20
(HSN § 125) och informerade om planeringen inför övergång till den nya
bastjänstgöringen (BT) för nyexaminerade läkare. Den ska ersätta den
nuvarande allmäntjänstgöringen (AT). Idag är läkarutbildningen 5,5 år och
därefter görs en AT-tjänst om minst 18-24 månader, därefter kan
specialistutbildning (ST) sökas. Efter fullföljd AT-tjänst kan legitimation
erhållas efter tentamen. Förändringen innebär att läkarutbildningen förlängs till
6 år och därefter erhåller personen legitimation och nästa steg kan vara att
genomföra BT.
För att möta de behov som finns på Gotland har ett arbete initierats för att ta
fram en modell som passar på Gotland. Förvaltningen fick i uppdrag av
nämnden att återkomma under våren 2022 med ytterligare information om
vilken modell för praktik som kan bli aktuell på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Axel Looft-Trägårdh, AT-chef, informerar om planeringen kring att ta fram en
Gotlandsmodell utifrån tre principer:




Princip 1: All tid som underläkare på Gotland nyttjas till strukturerad
utbildning.
Princip 2: Varje block ska bära sig självt.
Princip 3: Tydliga incitament att välja ”rätt” väg.

Förslaget innebär i korthet två spår:
 ”Standard”-BT 3 block:
*Primärvård
*Psykiatri
*Kirurgi eller internmedicin
 Inriktad BT: Blockutbildningen modifieras för behovet, exempelvis för
rekrytering till primärvård.
 Dynamiskt: Totalt antal och fördelning beroende av aktuellt behov för
Gotland.
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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 § 49
Information kommer att ges på nämndens sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Digital justering

Protokoll
Sida 34 (36)

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-20

HSN § 58

Protokoll
Sida 35 (36)

Informations- och anmälningsärenden
april

Ärendenummer: HSN 2022/33
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 57
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut



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

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen redovisar följande informations- och
anmälningsärenden till nämnden:









RF § 18 Avsägelser och fyllnadsval (2022-02-21).
RF § 6 Översyn av riktlinjer för intern kontroll (2022-02-21).
Protokoll Pensionärsrådet 2022-02-23.
Remissvar. Betänkandet E-recept inom EES (SOU 2021:102).
Remissvar. Förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:14) om villkor för
avgiftsfri screening.
Skrivelse/rapport från Famna och Fremia. Pandemin och civilsamhället
– konsekvenser, insatser och stödåtgärder.
Årsredovisning och revisionsberättelse Skandionkliniken 2021.
Redovisning av arbetet med omställning till ett hälsosystem för Hälsa
genom hela livet.

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 § 57
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
 Hälso- och sjukvårdsnämnden lägger informations- och
anmälningsärenden till handlingarna.
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HSN § 59

Protokoll
Sida 36 (36)

Övriga frågor

Ärendenummer: HSN 2022/32
Paragraf föregående instans: HSN-AU § 58
Ärendets behandling under mötet

Inga övriga frågor.

Bakgrund HSN-AU § 58
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) undrar om någon information skickats ut till
elevhälsan om att Första linjen numera drivs helt inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och inte tillsammans med socialförvaltningen.
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, tar med sig frågan för att säkra att det
gjorts.

Bibbi Olsson (C) knyter an till tidigare given information om att medarbetare
ibland söker jobb på andra förvaltningar inom regionen för att få en högre lön.
Enligt regionens lönestrategi får inte löner påverkas av sådan konkurrens.
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör, svarar att det stämmer men att det
finns exempel på när så ändå har skett. Det är något som har uppmärksammats
och som ska lyftas med socialförvaltningen. Det är även viktigt att poängtera
att i vissa fall går tjänsterna inte att helt jämföra och då kan lönerna skilja sig åt
vilket är korrekt.
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