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Hälso- och sjukvårdsnämnden den 14 september 2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden avhandlade på dagens sammanträde bland annat delårsrapport 2 med
en prognos för helåret som landar på minus 35 miljoner kronor. Underskottet beror främst på ökade
kostnader för utomlänsvård och hyrpersonal.
Kallelse och handlingar hittar du här: https://gotland.se/115568

Lägesrapport hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob informerade om att:
•

•
•

•
•

Baserat på uppföljningen av förgående sommar vidtogs ett antal åtgärder inför årets sommar. Bland annat
anställdes en utomlänssamordnare med uppgift att säkra en snabb överlämning av utomlänspatienter till
sina hemregioner, samtidigt har antalet utskrivningsklara ökat med anledning av köer till Säbo och
bemanningsutmaning inom hemtjänsten.
Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, genomförde en inspektion på Visby lasarett i förra veckan. Det
är en del av en nationell granskning av slutenvården och tillgång till vårdplatser på svenska sjukhus.
Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) anordnar en konferens på Gotland 14-16 september. Ett
värdefullt tillfälle att attrahera nya medarbetare. LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland (LMCG) behåller
sin ackreditering efter att Swedac godkänt 66 avvikelser som nu har åtgärdats.
Primärvården på Gotland placerar sig på en bronsplats när AT-läkare själva gör ranking över sin ATtjänstgöring. Gotland i topp med antal AT-läkare per 100 000 invånare
Stockholm Gotlands medicinska råd (SGMR) har möte på Gotland 14-15 september. De besöker nämnden
idag och ger en statusrapport. Rådets vision är ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa. Tillsammans gör
vi varandra framgångsrika.” Nämnden fick en presentation av vägen framåt inom ramen för regional modell
för införande av kunskapsstöd som SGMR använder.

Delårsrapport 2-2022

Hälso- och sjukvårdsnämnden antog delårsrapport 2. Prognosen för helåret 2022 visar ett underskott på 35 miljoner
kronor för nämnden. Verksamheterna indikerar stora kostnadsökningar för utomlänsvård och hyrpersonal.
Nämnden antog delårsrapporten och begär om ett tilläggsanslag om 35 miljoner kronor från regionfullmäktige.
Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdslista för att minska kostnadsutvecklingen – på
kort och lång sikt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L):

”Hälso- och sjukvården har en väldigt problematisk bemanningssituation som har bidragit till ökade hyrkostnader.
Det har dock inneburit att vår personal har fått sin semester och att vården har hanterats patientsäkert även under
sommarperioden. En bristande kontinuitet med ordinarie personal har under perioden även påverkat
operationskapaciteten. Konkurrensen om sjuksköterskor mellan regionerna är stor. Gällande utomlänsvården så har
vi generellt bra koll på kostnaderna kontra budget men ibland så inträffar väldigt dyra vårdtillfällen som man inte
kan planera för.”
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Händelser av väsentlig betydelse under delår 2
• Covid-19 pandemin
• Kompetensförsörjningsutmaning
• Kemlab och Blodcentralen – åtgärder för att säkra verksamhet och arbetsmiljö
• An/Op/IVA – åtgärder för att säkra verksamhet och arbetsmiljö
• Förbättringsåtgärder har bidragit till en hanterbar sommar
• Välfungerande ambulanstransporter
• Ökad beredskap med anledning av omvärldsläget

Statusrapport: B Brauns begäran om omförhandling njursjukvården

B. Braun väljer att avsluta avtalet kring njursjukvården senast den 31 augusti 2023. Det innebär en kortare
avtalsperiod än vad regionen har upphandlat och planerat för. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att
njursjukvården ska drivas i egen regi och tas över senast den 31 augusti 2023 Förvaltningen får i uppdrag att
förbereda för övertagandet. Ärendet återkommer till nämnden för avrapportering i november 2022.
Nämndordförande Mats-Ola Rödén (L):

”Det är ansvarslöst och anmärkningsvärt av företaget B Braun att inte stå kvar vid intentionerna med det ingångna
avtalet. De ökningar på njurmottagningen som man säger ger ökade kostnader har uppstått under det senaste åren
där B. Braun varit ansvariga för verksamheten. I övrigt så har antalet dialyspatienter och dialyser minskat liksom
sjuksköterskemottagningen. På ett eller annat sätt så kommer vi att se till att våra patienter inte lider någon skada i
detta.”

Nytt patientjournalsystem och vårddatalager för ersättning av TakeCare

Petter Könberg, digitaliseringschef i hälso- och sjukvårdsförvaltningen, presenterade ett förslag till beslut om
upphandling av ett nytt patientjournalsystem och vårddatalager för ersättning av TakeCare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att:
•

Ställa sig bakom förvaltningens förslag om att tillsammans med Region Stockholm upphandla och införa ett
nytt patientjournalsystem, samt ansluta sig till ett gemensamt vårddatalager.

•

Föreslå regionfullmäktige att besluta om att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att tillsammans med
Region Stockholm upphandla och införa ett nytt patientjournalsystem, ansluta sig till gemensamt
vårddatalager, samt återkomma till budgetberedningen 2023 med finansieringsbehov.

•

Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett tilläggsanslag för hälso- och sjukvårdsnämnden i budget 2023
om 7 miljoner avsett för förberedelse och kravställan i upphandlingsarbetet.

• Skicka ärendet vidare till budgetavstämningen i oktober 2022 för information.

Vill du veta mer kontakta gärna:

Mats-Ola Rödén, nämndordförande (L)
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