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Hälso- och sjukvårdsnämnden

JO-anmälan. Begäran om allmänna handlingar
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till
yttrande och skickar det till riksdagens ombudsmän (JO) som sitt eget.

Sammanfattning

Riksdagens ombudsmän har mottagit en anmälan avseende att hälso- och
sjukvårdsnämnden, Region Gotland brustit i att lämna ett överklagbart beslut i
samband med utlämning av allmänna handlingar. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
nu fått tillfälle att yttra sig över anmälan. Yttrandet har tagits fram av överläkare inom
barn- och ungdomspsykiatri, chefläkare, nämndsekreterare och regionjurist.
Bakgrunden till anmälan är en begäran om allmänna handlingar som inkom till hälsooch sjukvårdsnämnden 2019-04-09. Frågeställaren fick omgående del av handlingar
samt mailsvar. Frågeställaren återkom med en utvecklad begäran 2019-04-14 och svar
skickades 2019-04-16 att de handlingar som finns att tillgå redan lämnats ut. I
samband med det svaret borde även ett skriftligt överklagbart beslut ha skickats till
frågeställaren om att övriga begärda handlingar ej existerar inom myndigheten. Att så
inte har skett är ett misstag som beror på bristande kunskap om gällande rutiner.
Hälso- och sjukvårdsnämnden skickade 2019-05-27 ett skriftligt överklagbart beslut
om avslag på frågeställarens begäran från 2019-04-14.
Bedömning

Rutin om utlämning av allmänna handlingar har inte följts i det aktuella ärendet.
Arbete pågår med att fortsätta implementera rutinen i verksamheten.
Beslutsunderlag

JO-anmälan
Tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2019
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Riksdagens ombudsmän, JO

Yttrande
Ert dnr 3418-2019
Begäran om allmänna handlingar inkom 190409. Den 12 april lämnades
följande handlingar ut:
 Patientinformation vid läkemedelsbehandling mot ADHD-ADD (bil 1)
 Patientinformation vid läkemedelsbehandling med SSRI (bil 2)
 Rutiner för insättning och uppföljning av läkemedelsbehandling med
centralstimulantia och atomoxetin (bil 3)
 Rutiner för insättning, uppföljning och utsättning av SSRI och SNRI
m.fl. (bil 4)
Via e-post har frågeställaren fått information om att läkemedelsinformation ges
muntligen av specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri, i samband med
möte med familjen på mottagningen. Därefter sker tät uppföljning av
sjuksköterska på barn och ungdomspsykiatriska mottagningen, BUP. (bil 5)
Frågeställaren återkom med en utvecklad begäran 14 april. Den 16 april
svarade chefssekreterare frågeställaren att de handlingar som finns att tillgå
redan har lämnats ut. Här borde hälso- och sjukvårdsnämnden ha gett ett
skriftligt avslagsbeslut. Att så inte har skett är ett misstag som beror på
bristande kunskap om gällande rutiner. Förvaltningens rutin om utlämning av
allmänna handlingar bifogas (bil 6). Av denna framgår relevant lagstiftning mm.
Därefter har frågeställaren påmint verksamheten om sin begäran och dessutom
själv efterfrågat skriftligt avslagsbeslut.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har den 27 maj lämnat skriftligt överklagbart
beslut om avslag på frågeställarens begäran från den 14 april.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter arbetet med att sprida och
implementera rutinen (bil 5) i samtliga verksamheter, med fokus på
chefssekreterare, medicinska sekreterare och annan berörd administrativ
personal.
Överläkare barn- och ungdomspsykiatri, chefläkare, nämndsekreterare och
regionjurist har medverkat i framtagandet av detta yttrande.
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Inledning
Denna rutin är tänkt att vara ett stöd och ge vägledning vid begäran och utlämning av
allmänna handlingar. För frågor om rutinen kontakta nämndsekreteraren.
När det gäller utlämnande av journalhandlingar finns en separat rutin som chefläkaren
ansvarar för (Docpoint STY-09453).
1. Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar
1.1 Offentlighetsprincipen

Allmänheten har rätt att ta del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter enligt
den så kallade offentlighetsprincipen. Grundprincipen är att om någon ber om att få ta del
av en allmän handling har den rätt att få det. Skälet till att inte lämna ut en handling kan
enbart vara att innehållet i handlingen är skyddat enligt någon bestämmelse i offentlighetsoch sekretesslagen (OSL). Att den som lämnat in handlingen till regionen inte vill att
handlingen lämnas vidare, eller att den som ska ta ställning till utlämnandet själv tycker att
det är olämpligt, är inte skäl nog. (Se 2 kap. Tryckfrihetsförordningen.)
Normalt behöver den som vill ta del av handlingarna inte tala om vad man heter eller
varför man vill ha ut handlingarna (undantag finns i dataskyddsförordningen GDPR).
I första hand ska den som har hand om/är ansvarig handläggare pröva om de aktuella
handlingarna kan lämnas ut. En begäran om handlingar är en prioriterad arbetsuppgift och
ska hanteras skyndsamt. Man har dock rätt till rådrum, det vill säga att kunna diskutera
igenom begäran med en kollega, chef eller regionjurist. Om det är stora mängder
handlingar som begärs ut eller det är tidsödande att ta fram dem, kan någon/några dagar
behövas. Personen som begärt ut handlingarna ska meddelas om hur lång tid det kommer
att ta.
1.2 Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen GDPR

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har medborgare rätt att utan avgift få registerutdrag över vad som finns registrerat om dem. Begäran görs enligt fastställd rutin via
regionens hemsida.
1.3 Allmänna handlingar

Endast handlingar som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tillgång till kan lämnas ut.
Har handlingarna lämnats över till regionarkivet för slutgiltig arkivering, har regionarkivet
övertagit ansvaret för handlingarna och personen ska hänvisas dit.
Definitionen på en allmän handling är att den:
- är inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten och
- att den förvaras av myndigheten
Offentlighetsprincipen gäller endast så kallade allmänna handlingar. En handling anses
upprättad av myndigheten/förvaltningen när den är expedierad, det vill säga när den är
färdig och ivägskickad till någon utanför myndigheten/förvaltningen. Protokoll från
nämndsammanträden blir allmänna handlingar när de har justerats (godkänts av
ordföranden och en justerande ledamot som nämnden väljer vid varje sammanträde).
Utredningar, tjänsteskrivelser och andra underlag till beslut blir allmänna handlingar när
beslutet är fattat. (Se 2 kap 7 § första stycket TF.)
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E-post, sms och meddelanden på telefonsvarare är allmänna handlingar. En handling blir
också allmän handling om den görs tillgänglig för allmänheten på något sätt, till exempel
genom att publiceras på internet eller registreras i diariesystemet W3D3.
Allt som arkiveras blir allmän handling.
Hos myndigheter finns andra handlingar som inte är färdiga ännu – skisser, förslag,
”kladdpapper” – ibland kallat arbetsmaterial eller arbetsdokument. Dessa papper har
allmänheten i regel inte rätt att ta del av.
Observera att en handling räknas som inkommen när en tjänsteman eller nämndledamot
har tagit emot den, även om det är utanför arbetstid och på en annan plats än
myndighetens lokaler. En handling anses förvarad av myndigheten även om den finns
digitalt i en server på annan plats hos ett dataföretag som myndigheten anlitar.
1.4 Offentliga och hemliga handlingar – sekretessprövning

En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig (”omfattas av sekretess”).
Ibland är det bara en del av handlingen som är hemlig. Då kan handlingen lämnas ut efter
avidentifiering, det vill säga att de delar som är hemliga görs oläsliga för den som begär ut
handlingen. Även om begärda handlingar innehåller många känsliga uppgifter som inte kan
lämnas ut, ska en sekretessprövning alltid göras!
Enligt 25 kap. 1 § OSL gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgift om en
enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon närstående till denne lider men. Till personliga förhållanden brukar
räknas namn, personnummer, adress, telefonnummer, ålder, familjesituation, hälsotillstånd,
missbruk, funktionsnedsättning, anställning och ekonomisk situation.
1.5 Avidentifiering av sekretessuppgifter i allmän handling

Det finns flera olika sätt att avidentifiera – ”maska” – uppgifter i en handling:
Ta en kopia av originalet och stryk över de hemliga uppgifterna. Efter överstrykningarna
görs ytterligare en kopia så att det inte ska gå att ”se igenom” överstrykningarna.
Ett alternativ är att lägga en bit vitt papper över de delar som inte ska lämnas ut och
därefter kopiera.
Digital överstrykning är möjligt, men då måste det säkerställas att överstrykningen inte kan
tas bort av mottagaren!
Originalhandlingen och en kopia av handlingen som lämnats ut ska alltid sparas för att veta
vad som lämnats ut. Vid ett eventuellt överklagande kan kammarrätten vilja ha både kopia
på original och utlämnad kopia, för att kunna ta ställning till om en korrekt bedömning har
gjorts vid utlämnandet.
1.6 Beslut om att inte lämna ut handlingar

Om handlingar, eller delar av handlingar, inte kan lämnas ut har den som begär ut dem rätt
att få ett avslagsbeslut. I samband med att besked ges om att handlingarna inte kan lämnas
ut, ska personen tillfrågas om hen vill ha ett skriftligt beslut. Ett skriftligt beslut krävs för
att personen ska kunna överklaga (se 6 kap 3 § OSL). Även information om hur man
överklagar bifogas. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande är den som enligt
delegationsordningen fattar beslut om att inte lämna ut handlingar.
För exempel se bilaga 2 och 3.
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1.7 Överklagande av beslut att inte lämna ut handlingar

Beslut att inte lämna ut handlingar eller delar av dem kan överklagas till kammarrätten.
Överklagandet ska lämnas in till hälso- och sjukvårdsförvaltningen och sedan, om beslutet
inte ändras, skickas det vidare till kammarrätten. Ett yttrande från förvaltningen ska
bifogas. Observera att kammarrätten är första instans. Det går alltså inte att överklaga till
förvaltningsrätten. Däremot kan den som begär ut handlingen överklaga kammarrättens
dom till högsta förvaltningsdomstolen. Prövningstillstånd krävs. Myndigheter kan däremot
inte överklaga om kammarrätten beslutar att handlingen ska lämnas ut. För exempel se bilagor.
1.8 Handlingar som inte finns hos myndigheten

Om någon begär ut handlingar som inte finns hos hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska
den som vill ha ut dem underrättas om det omgående. Om handlingarna finns någon
annanstans, till exempel på regionarkivet ska personen hänvisas dit.
Om begärda handlingarna inte existerar, ska personen upplysas om det. Personen ska också
upplysas om att hen har rätt att få ett beslut på att handlingarna inte lämnas ut eftersom de
inte existerar. Det kan tyckas onödigt, men Justitieombudsmannen (JO) har kritiserat
kommuner för att de inte har fattat sådana beslut. Beslutet går att överklaga och ska förses
med anvisningar om hur man överklagar. För exempel se bilaga 3.

2. Utlämningsprocessen
2.1 Ta del av allmänna handlingar

Ibland händer det att en person begär ut ”allt” eller att begäran är så svävande att det är
svårt att förstå vad personen menar. Kontakta då personen för att be denne att precisera
sin begäran.
Den som begär ut handlingar har rätt att komma till regionen och på plats läsa
handlingarna, oavsett hur många handlingar det är och om personen har tagit del av dem
förut. (Se 2 kap 12 § tryckfrihetsförordningen). Om personen vill skriva av eller fotografera
handlingarna går det bra. Vill personen däremot ha en kopia på hela eller delar av
handlingarna gäller avgift enligt beslutad taxa, se 2.2 Avgift för allmän handling
Om den som vill ta del av handlingarna på plats inte har rätt att ta del av alla uppgifter i
dem, kan kopior behövas tas för att kunna stryka över sekretessuppgifterna. Avgift får inte
tas ut för sådana kopior. Vill personen däremot ta med sig de maskade kopiorna, ska avgift
tas ut.
Personal måste finnas på plats hela tiden när personen tar del av handlingarna. Om
personen vill ta del av digitala handlingar ska denne erbjudas att se dessa i en dator där det
inte går att komma åt andra uppgifter.
Den som begär ut handlingar kan få dem hemskickade efter överenskommelse om
betalning av eventuell avgift och vart handlingarna ska skickas. Alternativt kan
handlingarna kopieras upp och hämtas i någon av regionens receptioner.
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2.2 Avgift för allmän handling

Regionfullmäktige fattade beslut (RF § 135) den 26 september 2016 om avgift för kopia av
allmän handling. Beslutet lyder:


Taxa för avgift för kopia av allmän handling m.m. antas.
1 § I den mån inte något särskilt föreskrivits om avgift för kopia av allmän handling skall nämnder
och fullmäktige i Region Gotland tillämpa vad som är föreskrivet för en myndighet i 15–19 §
avgiftsförordningen (1992:191) eller senare utfärdade motsvarande bestämmelser.
2 § För service genom utlämnande i annan form än som följer av offentlighetsprincipen såsom i
elektroniskt format har en nämnd rätt att bestämma avgift med den begränsning som följer av
självkostnadsprincipen på området. I avvaktan på att sådana nämndregler antagits får en nämnd
tillämpa motsvarande avgifter för en framställd digital sida som för en utskrift enligt 1 §.
3 § Nämnder och fullmäktige i Region Gotland är sinsemellan befriade från avgift enligt dessa
bestämmelser (gäller ledamöter och ersättare). Likaså är den befriad från avgift som enligt lag eller
annan författning har rätt till gratis information. Den som är part i ett ärende om tillstånd, tillsyn
eller liknande har utan tillkommande avgift rätt till en (1) uppsättning av beslut och, i övriga
ärenden än ärende om utlämnande av handling, annan handling som måste kommuniceras i
ärendet.

2.2.1 Syfte med beslutet att ta ut avgift

Regionfullmäktiges beslut om att ta ut avgifter för allmän handling har syftet att stävja
mängduttag och att minska begäranden om utlämnande av stora mängder handlingar flera
gånger.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ingen skyldighet att skicka begärda handlingar
digitalt (se 2 kap 13 § tryckfrihetsförordningen). Det är dessutom olämpligt om
handlingarna innehåller sekretessuppgifter.
Regionfullmäktiges beslut öppnar för att nämnderna kan ta betalt för utlämnande i
elektroniskt format. I så fall ska nämnden besluta om en rimlig avgift. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har ännu inte fattat något sådant beslut, varför taxan för utlämnandet av
handlingar på papper gäller även för digitalt utlämnade (se 2 § i fullmäktiges beslut ovan).
Betalning för handlingar ska ske via faktura eller genom att handlingarna sänds mot
postförskott till personen. Handlingarna ska i första hand skickas till
folkbokföringsadressen eller hämtas i någon av regionens receptioner.
Det går inte att överklaga att förvaltningen tar ut en avgift för att lämna ut handlingar. Det
finns lagstöd i tryckfrihetsförordningen för att ta ut en avgift, se 2 kap 12 och 13 §§ TF. I
och med att personen är välkommen att komma och ta del av handlingarna på plats
fullgörs skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar.
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2.2.2 Avgift kan tas ut

För allmänna handlingar innebär regionfullmäktiges beslut om avgift:


Rätt finns att ta ut avgift från 10:e sidan när någon begär handlingar. Taxan följer
föreskrifterna för statliga myndigheter i avgiftsordningen (15-19 §§).



Nämnderna har rätt att bestämma avgifter även för elektroniska handlingar. Hälsooch sjukvårdsnämnden har ännu inte beslutat om avgifter ska tas för elektroniska
handlingar. Tills dess gäller samma taxa som för pappershandlingar.



Om personen väljer att ta del av handlingar på plats tas ingen avgift ut förutom om
denne önskar ta med sig utskrivna kopior på handlingar.



Om en person begär ut handlingar med kort tidsintervall ska detta betraktas som en
begäran och full avgift ska tas ut. Det går alltså inte att ta ut nio sidor varje dag
under tio dagar och på så sätt få ut 90 sidor utan att betala.

2.2.3 Avgift tas inte ut

För följande allmänna handlingar och annat material innebär regionfullmäktiges beslut om
avgift att:


ledamöter och ersättare i nämnder och regionfullmäktige inte behöver betala
avgifter för kallelser och protokoll.



den som har rätt till gratis information enligt lag eller författning inte behöver
betala. Det gäller framförallt registerutdrag enligt dataskyddsförordningen GDPR.

2.2.4 Avgift – taxa

I avgiftsförordningen (1992:191) står vilka avgifter som gäller (§ 16), vilket alltså gäller även
för hälso- och sjukvårdsförvaltningen enligt regionfullmäktiges beslut.
Kopior:
50 kronor
2 kronor

10 sidor
varje ytterligare sida

Avskrifter och utskrifter av ljudbandsupptagning:
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minuters period
600 kronor kopia av videoband
120 kronor kopia av ljudbandsupptagning
Bestyrkta avskrifter eller kopior av handlingar som getts in
125 kronor för arbetstid per påbörjad 15 minuters period för framställningen av avskrift
2 kronor
för varje kopia, dock lägst 50 kronor
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2.2.5 Praktisk hantering av avgiften

Vid beslut om att lämna ut och kopiera allmänna handlingar där en avgift uppstår gäller
följande hantering. För exempel se bilaga 1.
1. Beräkna hur stor avgiften blir för det material personen begär ut.
2. Skicka e-post med information om aktuellt belopp och begär att personen skriftligen ska godkänna kommande debitering via e-post samt uppge sin fakturaadress.
3. Om den som begär ut materialet godkänner det preliminära beloppet påbörjas
arbetet med att ta fram begärt material som sedan lämnas ut. Materialet kan skickas
till folkbokföringsadress alternativt hämtas av personen i en av Region Gotlands
receptioner.
4. En faktura ska skickas med handlingarna eller skickas direkt efter utlämning av
material. Fyll i blanketten ”Externfakturaunderlag” som du hittar på intranätet
under Ekonomi och fliken Blanketter. Länk dit: http://insidan.gotland.se/52635
Skicka ifyllt underlag till ekonomiservice, regionstyrelseförvaltningen. Om personen
fått information i förväg och godkänt det kan regionstyrelseförvaltningen vid
eventuell utebliven inbetalning gå vidare med kravet till inkasso och Kronofogden.
Spara därför alltid en e-post med bekräftelse från personen i ärendet.
5. Om det lämpar sig bättre att kan personen betala in i förskott och innan arbetet
med att ta fram informationen påbörjas.


Skicka handlingarna till personens folkbokföringsadress mot postförskott.



Personen betalar in överenskommet belopp till Region Gotlands plusgiro
189750-3 inom en viss dag och märker betalningen med sitt namn.
Kontrollera med regionstyrelseförvaltningen att betalningen kommit in på
kontot.



Skicka faktura och kontrollera i kundreskontra om betalningen inkommit
alternativ kontaktas regionstyrelseförvaltningen för kontroll av inbetalt
belopp.

När pengarna inkommit skickas materialet till folkbokföringsadress alternativt finns
att hämta i en av Region Gotlands receptioner.
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Bilaga 1: Exempel på svar till den som begär ut handlingar som
medför avgift
Hej!
Vi har gått igenom de handlingar du har begärt ut.
Regionfullmäktige på Gotland har beslutat att vi ska ta betalt för utlämnade handlingar om
det rör sig om mer än 9 sidor. (Beslutet och lagtexten som hänvisas till finns inkopierad här
nedanför).
Vi beräknar att det är (xxx) sidor totalt. Enligt regionfullmäktiges beslut ska du betala (xxx)
kronor för dem.
Summan är uträknad på följande sätt:
Sida 1-10
50 kronor
50 kronor
Sida 11-(xxx) 2 kronor per sida
(xxx) kronor
------------------------------------------------------------------------Summa
(xxx) kronor
Var vänlig hör av dig om du vill ha ut handlingarna och är beredd att betala avgiften för
dem.
Om du inte vill betala för kopiorna är du alltid välkommen att komma hit och ta del av
handlingarna på plats kostnadsfritt.
Vänliga hälsningar
(Namn)
Regionfullmäktiges beslut
1 § I den mån inte något särskilt föreskrivits om avgift för kopia av allmän handling skall nämnder
och fullmäktige i Region Gotland tillämpa vad som är föreskrivet för en myndighet i 15–19 §
avgiftsförordningen (1992:191) eller senare utfärdade motsvarande bestämmelser.
2 § För service genom utlämnande i annan form än som följer av offentlighetsprincipen såsom i
elektroniskt format har en nämnd rätt att bestämma avgift med den begränsning som följer av
självkostnadsprincipen på området. I avvaktan på att sådana nämndregler antagits får en nämnd
tillämpa motsvarande avgifter för en framställd digital sida som för en utskrift enligt 1 §.
3 § Nämnder och fullmäktige i Region Gotland är sinsemellan befriade från avgift enligt dessa
bestämmelser (gäller ledamöter och ersättare). Likaså är den befriad från avgift som enligt lag eller
annan författning har rätt till gratis information. Den som är part i ett ärende om tillstånd, tillsyn
eller liknande har utan tillkommande avgift rätt till en (1) uppsättning av beslut och, i övriga
ärenden än ärende om utlämnande av handling, annan handling som måste kommuniceras i
ärendet.
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Avgiftsförordningen 15-19 §§
15 § En myndighet skall ta ut avgift enligt bestämmelserna i 16--22 §§ för att den efter särskild begäran
lämnar ut
1. kopia eller avskrift av allmän handling,
2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,
3. kopia av video- eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning, eller
4. sådana bevis och registerutdrag som avses i 20 §.
Myndigheten skall, när avgift tas ut, samtidigt ta ut ersättning för portokostnad om försändelsen väger
mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud
eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Förordning
(1994:356).

16 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer, skall avgift tas ut för kopior av allmänna handlingar
och för utskrifter av upptagningar för automatisk databehandling enligt 15 § 1 och 2.
Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.
Myndigheten får besluta om undantag från första och andra styckena om det finns särskilda skäl.
Första -- tredje stycket gäller även när en handling sänds till beställaren via telefax. Förordning
(1995:687).

17 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 15 § 1 eller för utskrift av ljudbandsupptagning enligt
15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme.
Avgiften för kopia av videobandsupptagning enligt 15 § 3 är 600 kronor per band.
Avgiften för kopia av ljudbandsupptagning enligt 15 § 3 är 120 kronor per band. Förordning
(2011:216).

18 § Om en myndighet enligt en särskild föreskrift ska framställa bestyrkta avskrifter eller kopior av

handlingar som getts in, ska avgift tas ut med 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för
framställningen av avskrift och med 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor. Förordning
(2011:216).

19 § Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra beställningen
med den utrustningen som myndigheten normalt använder för sådant ändamål.
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Bilaga 2: Exempel på beslut om att inte lämna ut handlingar på
grund av sekretess

Begäran om att få ta del av allmän handling
Du har begärt att få ta del av handlingar avseende …
Uppgifterna i handlingarna rör en enskild person och dennes personliga förhållanden. Då
det inte är klart att dessa uppgifter kan röjas utan att den enskilde lider men omfattas dessa
av sekretess enligt 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen och kan därför inte lämnas
ut.
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Gotland beslutar med hänvisning till 25 kap. 1
§ offentlighets- och sekretesslagen att avslå begäran om att få ta del av begärda handlingar.
Detta beslut kan överklagas hos kammarrätten enligt nedan.
Visby den (datum)

(Namn)
ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Hur man överklagar till kammarrätten
Detta beslut kan överklagas till kammarrätten. Överklagandet skickas till:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Visborgsallén 19
621 81 Visby
Ange vilket beslut Du överklagar och varför Du anser att beslutet är oriktigt samt vilken
ändring Du vill ha. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen senast inom 3 veckor från den dag Du fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
kammarrätten i Stockholm, om inte hälso- och sjukvårdsförvaltningen själv ändrar beslutet
på det sätt som Du har begärt.
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Bilaga 3: Exempel på beslut om att inte lämna ut handlingar på
grund av att de ej existerar
Även beslut på att inte lämna ut handlingar då de inte finns

Begäran om att få ta del av allmän handling som inte existerar
Du har begärt att få ta del av handlingar avseende …
Av 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) framgår att en handling är allmän om den
förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad
hos myndighet. Begärd handling existerar inte inom myndigheten och är därmed ingen
allmän handling som kan lämnas ut. (ange om handlingen förvaras hos annan myndighet
dit personen kan vända sig)
Beslut:
Hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Gotland beslutar att avslå begäran om att få ta
del av begärda handlingar då de inte existerar inom myndigheten.
Detta beslut kan överklagas hos kammarrätten enligt nedan.
Visby den (datum)
På hälso- och sjukvårdsnämndens vägnar

(Namn)
ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Hur man överklagar till kammarrätten
Detta beslut kan överklagas till kammarrätten. Överklagandet skickas till:
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Visborgsallén 19
621 81 Visby
Ange vilket beslut Du överklagar och varför Du anser att beslutet är oriktigt samt vilken
ändring Du vill ha. Underteckna skrivelsen och uppge namn, adress och telefonnummer.
För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen senast inom 3 veckor från den dag Du fick del av beslutet. Har
överklagandet kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till
kammarrätten i Stockholm, om inte hälso- och sjukvårdsförvaltningen själv ändrar beslutet
på det sätt som Du har begärt.

11 (12)

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Utlämning av allmänna handlingar

Bilaga 4: Exempel på överklagan av beslut till Kammarrätten

Överklagan av beslut avseende…
Överklagandet har tagits emot (datum). Överklagandet har (inkommit i rätt tid/ej
inkommit i rätt tid).
Uppgifterna i överklagandet har inte lett till ändring av beslutet. Överklagandet har därför
skickats till kammarrätten i Stockholm tillsammans med kopia på beslut och övriga
handlingar i ärendet.
Med anledning av vad klaganden anfört får regionen upplysa om följande…….......................
………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………….
Sammanfattningsvis avstyrker hälso- och sjukvårdsnämnden bifall till överklagandet.

Visby den (datum)

På hälso- och sjukvårdsnämndens vägnar

(Namn)
ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
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Tjänsteskrivelse

HSN 2017/297
28 maj 2019

Gunnar Ramstedt
Chefläkare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Upphandling av framtidens vårdinformationsmiljö - FVM
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden delegerar till sitt arbetsutskott att fatta beslut om
den slutgiltiga upphandlingsdokumentationen rörande framtidens
vårdinformationsmiljö.

Sammanfattning

Region Gotland har beslutat att tillsammans med Region Stockholm, tidigare
Stockholms läns landsting, upphandla Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM (Rf
§86 170619 om att investera i FVM, Rf §196 171120 om att HSN är ansvarig nämnd
samt HSN §469 171212 om att påbörja upphandling).
En dialogbaserad upphandling pågår och de leverantörer som kvalificerat sig har
inlämnat indikativa anbud. Utifrån dessa förbereder programmet FVM en slutlig
upphandlingsdokumentation ”SUD”. Region Stockholms planering är att deras
regionstyrelse fastställer detta underlag den 26 augusti. Region Gotland behöver
därför fatta motsvarande beslut i nära anslutning, så att underlaget kan skickas ut i
början av september och tidplanen för upphandling därmed kan hållas.
Tilldelningsbeslut bedöms kunna fattas i början av 2020.
Bedömning

Eftersom hälso- och sjukvårdsnämndens nästa sammanträde är först den 19
september och beslut behöver fattas i anslutning till den 26 augusti är förvaltningens
förslag att hälso- och sjukvårdsnämnden delegerar beslutet till sitt arbetsutskott.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2019
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/297

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Gunnar Ramstedt, chefläkare
Jörgen Wessman, projektledare FVM
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Tjänsteskrivelse

HSN 2018/675
15 maj 2019

Lisa Stark
Verksamhetsledare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Forskningsprojekt ECHO-zon barnhälsa Uppsala universitet
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avstå deltagande i forskningsprojektet
ECHO-zon.

Sammanfattning

Region Gotland har från Uppsala universitet tillfrågats om medverkan i ett långsiktigt
forskningsprojekt rörande barns hälsa. Ärendet behandlades i arbetsutskotten för
barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt regionstyrelsen
under januari. Samtliga arbetsutskott återremitterade ärendet då det visat sig att en
fördjupad beredning var nödvändig, främst för att bedöma resursmässiga
konsekvenser.
Efter att förutsättningar och konsekvenser analyserats mer grundligt och efter
avstämning med de tre arbetsutskotten har regiondirektören i samråd med tf. hälsooch sjukvårdsdirektör och utbildnings- och arbetslivsdirektör meddelat Uppsala
universitet att Region Gotland i dagsläget inte har möjlighet att medverka i den
planerade satsningen.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer, i likhet med regionstyrelseförvaltningen
och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, att det med hänsyn till aktuella
besparingskrav inte är lämpligt att prioritera ett resurskrävande långsiktigt
forskningsupplägg när berörda verksamheter har betydande resursutmaningar för att
utföra sitt grunduppdrag och fullfölja redan pågående verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag

Förstudie ECHO-zon Gotland, 2018-12-14
RS § 94, 2019-03-28
Brev till Uppsala universitet daterat 8 mars 2019
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Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelsen
Lisa Stark, verksamhetsledare, RSF
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8 mars 2019

Uppsala Universitet
Institutionen för medicinsk cellbiologi
Professor Peter Bergsten

Respons på inbjudan till intervention ECHO-zon
Professor Peter Bergsten, Uppsala universitet, har tillfrågat Region Gotland om
medverkan i en omfattande intervention och datainsamling baserad på årliga
blodprov bland barn i åldrarna nyfödda, 1,5-åringar, 4-, 7-, 10- och 14-åringar.
Vidare skall enkäter göras bland föräldrar och i förskola och skola för att
kartlägga miljön runt barnet i hemmet, skolan och på fritiden. Ambitionen är
ett tioårigt arbete som bygger upp en kunskapsbank för att på sikt möjliggöra
fördjupande analyser.
I beskrivningarna av forskningsplanen antas ett omfattande utvecklingsarbete
göras av Region Gotland i syfte att förändra samhälleliga strukturer i den
fysiska miljön, i förskola och skola, i förenings- och fritidsliv samt i
näringslivet. Detta arbete förväntas ske utanför den egentliga
forskningsstudien.
Under 2018 har en förstudie gjorts med fokus på föräldrars inställning till att
låta sina barn medverka genom blodprov i uppbyggnaden av en biobank samt
på resursfrågor kring denna provtagning. Under januari och februari 2019 har
förstudien och planerad intervention granskats och diskuterats med ansvariga
nyckelfunktioner inom de av provtagningen särskilt berörda verksamheterna i
hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt med sjukvårdschefen och
förvaltningsdirektören. Professor Peter Bergsten har medverkat i möte med
hälso- och sjukvården för att fördjupa diskussionen och klargöra behov och
förväntningar på Region Gotland utifrån forskningsprojektets sida.
I rådande läge är resurserna för vårdens grunduppdrag inte tillräckliga.
Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och hälso- och sjukvården har
under flera år gjort betydande underskott. Trots ett omfattande sparpaket
under de senaste åren visar nu bokslutet för 2018 tillsammans med prognoser
för demografisk utveckling och skattekraft att kraftfulla besparingar kommer
att krävas inom Region Gotland inför mandatperioden.
Det tänkta forskningsprojektets omfattning och den resursåtgång som bedöms
krävas i regionens verksamheter måste därför värderas i relation till resursläget
för vårdens grunduppdrag.
Region Gotland skulle för att kunna medverka i studien rekrytera nya
funktioner som forskningssjuksköterska, barnsjuksköterska samt en lokal

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

projektkoordinator. Med tanke på att det redan finns vakanser inom berörda
verksamheter och att erfarenhet visar att specialistsjuksköterskor är
svårrekryterade, ser hälso- och sjukvårdsförvaltningen en utmaning i att
prioritera forskningsfunktioner då det redan idag råder brist på sjuksköterskor i
grunduppdraget.
Inom barn- och ungdomsmedicin pågår ett lovande utvecklingsarbete i liten
skala utifrån evidensbaserad metodik för behandling av barn med övervikt och
fetma. Verksamheten strävar efter att finna resurser att skala upp detta försök.
I ljuset av hälso- och sjukvårdens nuvarande och kommande ansträngda
prioriteringsläge bedömer förvaltningen att man i första hand behöver säkra
kapaciteten i grunduppdraget och för att kunna fullfölja redan pågående
utvecklingsarbete.
Bedömning

Med hänvisning till att regionen står inför ytterligare besparingskrav bedömer
Region Gotland att det inte är lämpligt att prioritera ett resurskrävande
långsiktigt forskningsupplägg när berörda verksamheter har betydande
resursutmaningar för att utföra sitt grunduppdrag och fullfölja redan pågående
verksamhetsutveckling.
Region Gotland vill tacka Uppsala universitet och Peter Bergsten för
engagemanget i dialog med olika företrädare för Region Gotland. Regionen
beklagar att projektet inte kan genomföras.
Samtidigt vill regionen poängtera att det redan idag pågår dialoger och andra
forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med forskare från universitetet.
Dessa projekt är värdefulla och regionen ser fram emot att fortsätta samarbetet
framåt även om just projektet ECHO-zon inte är realiserbart i dagsläget.

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-23

HSN-AU § 3

HSN-AU § 3

Forskningsprojekt ECHO-zon barnhälsa
Uppsala universitet

HSN 2018/675

Arbetsutskottets beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för
att ge tid för förankring i verksamheten.

ECHO-zon är ett långsiktigt forskningsupplägg med utgångspunkt i WHO:s rapport
”Ending Childhood Obesity (ECHO)”. Planeringen har skett inom partnerskapet
mellan Region Gotland och Uppsala universitet. Ambitionen är att den forskning
som genomförs ska kunna tillämpas praktiskt på Gotland och därmed stärka arbetet
med barns hälsa. Insatserna ska främst inriktas på faktorerna sömn, matvanor och
fysisk aktivitet. Genom de mätningar som görs på individnivå blir det möjligt att följa
upp om genomförda insatser ger avsedd effekt.
Ambitionen är att forskningssamarbetet ska vara långsiktigt, 10 år, och att Uppsala
universitet ska medverka till att såväl samla data på individnivå som att kartlägga och
förstärka arbetet inom BVC, förskola, skola och i barns hem- och fritidsmiljö.
Elevhälsan kommer att beröras av projektet men kommer inte att behöva utöka sin
verksamhet för detta. Därmed behöver heller inte särskilda resurser avsättas inom
elevhälsan.
Parallellt med ovan nämnda insatser planeras även att inleda samverkan med
näringsidkare för att stimulera ett brett lokalt samhällsengagemang kring barns hälsa.
En förstudie har genomförts inom partnerskapet Region Gotland – Uppsala
universitet under 2018 för att undersöka föräldrars inställning till att blodprov tas på
deras barn. Vidare har resursbehovet bedömts för ett genomförande av
forskningsprojektet och interventionen. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen har medverkat i förstudien.
Finansieringen delas mellan Uppsala universitet och Region Gotland. Universitet
bidrar i arbetet med motsvarande 2,4 tjänster som knyts till forskningsarbetet på
Gotland och regionen med motsvarande 1,5 tjänst. Av detta planeras 1,0 tjänst
förläggas inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen medan 0,5 tjänst hanteras av
regionstyrelseförvaltningen. Forskningsprojektet förfogar därutöver över ytterligare
resurser från Uppsala universitet för forskningssjuksköterska, laboratorieingenjör,
statistiker och läkare motsvarande 1,7 tjänst med placering i Uppsala.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen gör i likhet med regionstyrelseförvaltningen
bedömningen att den tänkta insatsen med ett långsiktigt forskningsuppägg med
samhällsinriktade insatser för hälsosamma levnadsvanor för barn är helt i linje med
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regionens mål om god och jämlik hälsa. Samtidigt kan det ambitiösa vetenskapliga
angreppssättet bidra till att stärka samverkan i partnerskapet mellan regionen och
Uppsala universitet. Därmed bedömer förvaltningarna att projektet är angeläget såväl
ur ett barnhälsoperspektiv som ur ett regionalt utvecklingsperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Lisa Stark, samverkansledare regionstyrelseförvaltningen (RSF), föredrar ärendet. Det
har framkommit att mer tid behövs för att förankra forskningsstudien i hälso- och
sjukvårdsförvaltningen innan beslut kan fattas.
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att ärendet återremitteras för att ge tid för
förankring i verksamheten.
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Informationen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer, i likhet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, att det med hänsyn till aktuella
besparingskrav inte är lämpligt att prioritera ett resurskrävande långsiktigt forskningsupplägg när berörda verksamheter har betydande resursutmaningar för att utföra sitt
grunduppdrag och fullfölja redan pågående verksamhetsutveckling.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-13
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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ECHO-zon Gotland
Interventionen ECHO-zon Gotland tar sin utgångspunkt i WHO:s rapport ”Ending Childhood Obesity
(ECHO)”1 och planeras bli en central del i partnerskapet mellan Region Gotland och Uppsala
universitet. Ambitionen är att den forskning som genomförs också skall få praktisk tillämpning på
Gotland och stärka arbetet med barns hälsa.
Interventionen ämnar skapa en samhällsförändring med ett ökat fokus på hälsa. I finska Seinäjoki där
en liknande intervention startade 2011 har samhället engagerats något som märks bland annat
genom att allt fler företag sponsrar idrotts- och friluftsaktiviteter. Det har även vuxit fram en rad
mindre hälsoföretag som lever på ett samhälle där hälsa hamnat mer i fokus.
Seinäjoki har blivit ett föredöme för många kommuner och regioner både i och utanför Finland. För
att hantera det allt större intresset så anordnas från och med 2018 konferensen ”Healthy kids of
Seinäjoki”.
Peter Bergsten, professor vid Uppsala universitet och initiativtagaren bakom ECHO-zon Gotland, fick
2017 uppdraget att göra en vetenskaplig utvärdering av arbetet och de resultat som åstadkommits i
Seinäjoki. En preliminär analys som gjorts och som nu skickats till den finska folkhälsomyndigheten
THL visar dock att de positiva viktminskningsresultat, som kopplats till interventionen, på gruppnivå
verkar vara mindre uttalade än vad som ursprungligen rapporterades. På individnivå visar dock
analysen att vissa individer gått ner i vikt till följd av de insatser som gjorts medan andra gått upp i
vikt under interventionen. Då data på individnivå är begränsade till mätningar av vikt och längd och
inga blodprover tagits som kan ge kunskap och kopplas till individerna går det inte att dra några
slutsatser om varför interventionen var effektiv hos vissa individer men inte hos andra.
”Mycket som gjorts i Seinäjoki är bra men bristen på data gör det svårt att
förstå vilka delar i interventionen som fungerat och i så fall för vilka
individer”, säger Peter Bergsten professor vid Uppsala universitet.
I ECHO-zon Gotland planeras därför en betydligt mer omfattande datainsamling för att följa
effekterna av de initiativ som görs inom ramen för interventionen. Därigenom kommer möjligheter
ges att bland annat följa individer på ett helt annat sätt än vad fallet varit i Seinäjoki.

Hälsosam uppväxt på Gotland
ECHO-zon Gotland har ambitionen att bidra till att alla barn på Gotland ges en hälsosammare
uppväxt genom att förbättra de miljöer som barnen vistas i. I nära samverkan med Region Gotland
vill Uppsala universitet genomföra och följa upp insatser inom framförallt förskola och skola. Här
inkluderas även privata förskole- och skolalternativ.
Förutom skola och förskola blir också BVC och Elevhälsan speciellt viktiga i sitt arbete med att
informera föräldrar om bra levnadsvanor och därigenom påverka barnets hemmiljö på ett positivt
sätt. Interventionen avser bidra till detta arbete genom att införa kompletterande hälsosamtal vid
1,5 och 4 års ålder i nära samarbete med BVC. Samtalen utförs i samband med den blodprovstagning
som planeras inom ramen för interventionen.
Ett sådant arbete är viktigt inte minst på Gotland eftersom statistiken visar att fler än var fjärde
tioåring på Gotland är överviktig och siffran är bland de högsta i landet2. Samtidigt syns en ljusning
bland fyraåringarna där siffrorna sammantaget är under riksgenomsnittet och är bland de lägre i
1
2

WHO
Lina Hedenius Skolöverläkare Barn- och elevhälsan Region Gotland

landet. Bakgrunden till detta är att antalet fyraåriga pojkar med övervikt halverats sedan 2011.
Däremot har flickorna i samma åldersgrupp dessvärre inte gjort samma framsteg utan ligger kvar på
nivåer i linje med riksgenomsnittet eller något över.

För att permanent förbättra hälsoläget vad gäller övervikt bland barn behöver vi förstå orsakerna till
varför ett barn går upp i vikt medan ett annat inte gör det. För att kunna besvara frågan och finna
orsaker behövs tillgång till omfattande data om barnen och den miljö de lever i. Förutom information
kring barnens miljö, som bland annat innehåller information om mat, rörelse och sömn, behöver
också blodprov tas för att inkludera individens unika, biologiska och ärftliga förutsättningar.
” Förutom de evidensbaserade data/åtgärder som ECHO-zon Gotland ser ut att kunna ge oss innebär
det sannolikt ett ökat fokus på barns hälsa både inom regionen men också i samhället i stort.”, säger
Lina Hedenius Skolöverläkare Barn- och Elevhälsan Region Gotland
Genom åren har otaliga insatser för att minska övervikt bland barn genomförts på olika platser.
Dessa insatser har haft olika ansatser men inga bestående förändringar har dock skett. Eftersom
datainsamling kring dessa initiativ varit begränsad har det inte varit möjligt att förstå varför en insats
inte fungerat.
Målet för ECHO-zon Gotland är att minska andelen barn med övervikt och därmed relaterade
sjukdomar. Bland dessa märks typ 2 diabetes såväl som psykisk ohälsa och en ökad risk för cancer. Ett
sådant arbete förväntas att på kort såväl som på lång sikt minska kostnaden och belastningen på den
gotländska sjukvården. För att lyckas med arbetet är det avgörande att föräldrar låter sina barn
deltaga i interventionen men även att säkerställa att tillräckliga resurser tillsätts.

Syfte
Förstudien syftar till att tydliggöra vilka resurser som Region Gotland behöver tillsätta för att ingå ett
långsiktigt samarbete med Uppsala universitet kopplat till barns hälsa och interventionen ECHO-zon
Gotland. Vidare skall förstudien utreda och beskriva förutsättningarna för att genomföra
interventionen i det gotländska samhället speciellt med avseende på antalet barn som kan förväntas
delta.

Genomförande av ECHO-zon Gotland
Interventionen har som mål att kartlägga och påverka miljön runt om barnet i en riktning som bidrar
till att barnet och dess familj gör hälsosamma val. Miljön innefattar hemmet, skolan samt platser där

barnet uppehåller sig på fritiden. Därigenom bidrar interventionen till att skapa förutsättningar för
en hälsosam uppväxt på Gotland.

Definiera nuläget (bas-linjen)
Interventionen planerar att långsiktigt, längre än tio år, bidra till ett samhälle med ökat fokus på
barns hälsa.
Under det första året avser interventionen att studera nuläget, definiera en bas-linje som sedan
utgör jämförelsepunkt för mätningar som görs i senare skede. Med utgångspunkt från Region
Gotlands styrdokument görs en analys gentemot nationella riktlinjer men även den senaste
forskningen kopplad till mat, rörelse och sömn.
I nästa steg planerar interventionen att studera hur väl styrdokument och riktlinjer faktiskt
implementeras. Detta genom att intervjua förskole- och skolpersonal som får beskriva hur
situationen ser ut med fokus på mat och rörelse. För de minsta barnen finns också sömn med som
parameter då de ännu sover på förskolan.
Tanken är att fristående förskolor och skolor kommer följa samma modell.
På individnivå planeras blodprovstagning på barn i åldern 1,5, 4, 7, 10, och 14 år samt hos nyfödda
genom navelsträngsblodtagning. I samband med blodprovstagning görs också enkätstudier som
fångar den omgivande miljö som barnen befinner sig i.

Implementera insatser och följa upp
Beroende på hur nuläget ser ut kan olika åtgärder bli aktuella. I den mån nulägesanalysen exempelvis
skulle identifiera att flickor rör sig mindre än pojkar på förskolan skulle fokus kunna vara att titta på
sätt att stimulera en ökad rörelse hos denna grupp. För att lyckas implementera denna typ av
förändringar blir det helt avgörande att interventionen arbetar nära Region Gotland.
Det är troligt att flera olika insatser kan bli aktuella, små såväl som större som kan liknas vid program
inom framförallt områdena rörelse, mat och sömn.
Genom de mätningar som planeras på individnivå blir det möjligt att följa om olika insatser ger
avsedd effekt. I den mån det inte ger resultat blir det viktigt att förstå varför det inte fungerar men
också pröva andra insatser.
Målsättningen är att interventionen skall nå ut på hela Gotland till samtliga förskolor och skolor som
berörs av en insats. I detta sammanhang är det viktigt att ta i beaktande att enstaka små förändringar
årligen inte kommer gå att fånga utan det krävs flera små alternativt större för att få till förändringar
som kan antas ha en påverkan på barnens viktutveckling.
I och med de blodprov som planeras kan materialet delas in utifrån genetiska och biologiska faktorer
vilket innebär att det blir möjligt att följa utvecklingen baserat på olikheter i genetik och biologi hos
barnen.

Bidra till behandlingen av barn med övervikt inom ordinarie verksamhet
För de barn som avviker från viktkurvan vid BVC-kontroller eller elevhälsosamtal kan den data som
interventionen samlat in för barnet bidra till en djupare förståelse för överviktsproblematiken.
Interventionens personal kommer finnas tillgänglig för att tolka den data som finns men även om så
önskas finnas med i förberedande samtal kring hur problematiken bör hanteras. I detta sammanhang
blir också Anders Forslund som är interventionens praktiserande läkare en tillgång. Anders Forslund

är barnläkare och är ansvarig för Överviktsenheten vid Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala
universitet.

BVC och Elevhälsan viktiga för att påverka hemmiljön
BVC och Elevhälsan har en stor kunskap om situationen på Gotland och den problematik som finns.
Med sin relation till stort sett samtliga barnfamiljer på Gotland blir verksamheterna viktiga i
genomförandet av ECHO-zon Gotland. Detta gäller inte minst då de i många fall förväntas bli vägen in
för att nå familjerna och den så viktiga hemmiljön. De hälsosamtal som i dagsläget genomförs på BVC
och i elevhälsovården är centrala delar i möjligheterna att kunna påverka familjerna till en
hälsosammare hemmiljö för barnen. Interventionen planerar också att bidra till detta genom
hälsosamtal i samband med provtagningen vid 1,5 och 4 år.

Förändring på samhällsnivå
Interventionens breda anslag innebär att det är rimligt att anta att den faktiskt kommer påverka så
många familjer att det blir möjligt att tala om en verklig samhällsförändring. Exempelvis kommer
rekryteringen under de inledande åren arbeta brett för att nå ut med information om studien. Detta
arbete kommer innebära att en klar majoritet av föräldrarna till barn i åldern 0 – 14 år kommer ha
haft kontakt med interventionen efter 2-3 år.
Bland de deltagande familjerna kommer relationen fördjupas genom enkäter, samtal och
provtagning. Det blir sannolikt också naturligt bland de deltagande familjerna att diskutera och
utbyta erfarenheter med andra familjer.
Parallellt med detta kommer interventionen titta på möjligheter att påverka näringsidkare att
erbjuda mer hälsosamma alternativ. Detta kommer sannolik underlättas när interventionen kommit
igång och allt fler i samhället intresserar sig för hälsa på olika sätt. Om utvecklingen blir som i finska
Seinäjoki där ett tydligt samhällsengagemang växt fram kring barns hälsa är förhoppningen att fler
hälsosamma alternativ finns tillgängliga för barnen även på sin fritid.

Blodprovstagning
Viktuppgång respektive viktnedgång är kopplat till den enskilde individens biologiska och inte minst
genetiska förutsättningar. Därför blir blodprov avgörande för att kunna dra rätt slutsatser. I
interventionen planeras provtagning av navelsträngsblod samt provtagning på barnen vid 1,5 vid 4
vid 7 samt 10 och 14 års ålder som tidigare beskrivits. Med 200 individer i varje åldersgrupp innebär
det i storleksordningen 1200 prover årligen. Då barnens ämnesomsättning står i fokus är det viktigt
att proverna samlas in enhetligt efter en natts fasta.
Visby lasarett och barnkliniken bedöms vara den lämpligaste platsen för provtagning av små barn 1,5
och 4 år gamla. Att använda vårdcentraler på landet blir logistiskt svårt / resurskrävande men
framförallt är de inte anpassade för barn. Väntetider kan komma att förekomma speciellt i de fall
lokaler delas med ordinarie verksamhet som alltid måste ha förtur. I dessa fall är det viktigt att
möjligheten finns att kunna gå till ett lekrum. När det gäller de lite äldre barnen i skolåldern tas
proven på skolorna och de bedöms vara mer rutinmässiga.
För att kunna genomföra en så pass omfattande provtagning är tanken att skapa ett team som leds
av en forskningssjuksköterska. Forskningssjuksköterskan är ansvarig för provtagningen samt
utarbetar hur studien kan genomföras på barnkliniken samt inom elevhälsovården. För att
genomföra fyra faste-provtagningar per dag på de minsta barnen så krävs förutom
forskningssjuksköterskan en barnsjuksköterska och att dessa flankeras av varsin undersköterska, se
vidare avsnitt TEAM-ECHO-zon.

Proven behöver tas fastande vilket innebär att det i princip är tiden mellan 7,30 - 9.00 som är möjlig
för provtagning. Kopplat till provtagningen hålls också ett kortare hälsosamtal där det även finns
möjlighet att hantera eventuella obehagskänslor hos föräldrarna.

Prov i stor skala i Umeå – erfarenheter
I Northpopstudien i Umeå har omkring 400 blodprov på 1,5 åringar genomförts under året. För dem
har det fungerat bäst när barnet suttit i förälderns knä och en sjuksköterska tagit provet samtidigt
som undersköterska hållit barnets hand. Själva blodprovet kan ta allt från någon till några minuter
och under den tiden så använder de sig av såpbubblor såväl som film för att distrahera barnet.
Innan provtillfället har handloven på båda händerna bedövats genom ett Emla-plåster vilket skickas
ut via brev och sätts på av föräldrarna på morgonen. Detta innebär att området är bedövat när
barnet kommer till mottagningen. Provet tas sedan från blodkärl i handen med en butterflynål och
blodet droppas ner i ett provrör. I Northpop tas 8 ml medan i ECHO-zon Gotland planeras 5 ml.
Eftersom det rör sig om forskning är det av yttersta vikt att undvika obehagssituationer där så är
möjligt. Därför är det bättre att avbryta än att fullfölja en provtagning om en förälder eller barnet är
alltför spänd.

Forskningsresultat och etisk prövning
Forskning som samlar in blodprov och information om människors hälsa måste godkännas av
etikprövningsnämnden. Ansökan till denna nämnd har påbörjats och kommer genomföras så snart
beslut om att genomföra interventionen är taget.
De prover som tas på Gotland hamnar först under Stockholms Medicinska Biobank. I nästa steg
planeras proverna att flyttas till Uppsala Biobank vilken samägs av Uppsala universitet och Region
Uppsala. Den databas som skapas genom de omfattande enkätundersökningarna placeras på
Uppsala universitet. Avsikten är att reglera tillgången till data för Region Gotlands räkning genom
avtal.
Fullständig transparens kring de resultat som uppkommer i studien kommer att råda och ambitionen
är att Region Gotland och Uppsala universitet gemensamt kan använda dessa för att kontinuerligt
förbättra interventionen. I de fall det kan handla om nya upptäckter exempelvis kopplat till
avancerade blodprovsanalyser kan forskaren behöva en tidsfrist för att få en möjlighet att publicera
sina upptäckter innan de delas brett. Forskaren äger också forskningsresultaten i enlighet med
lärarundantaget.
Interventionen kommer publicera resultat kontinuerligt på hemsidan på gruppnivå. Därtill kommer
interventionen som tidigare beskrivits bistå med underlag i de fall överviktiga personer behöver
behandling.Ett dokument behöver också tas fram där föräldrarna samtycker till provtagningen och
hur proverna kommer användas.

Rekrytering av deltagare
Ur ett vetenskapligt perspektiv är det viktigt att säkerställa att en tillräckligt stor grupp av individer
finns med i urvalet för att kunna dra slutsatser om en grupp och interventionens effekt för
densamma. Förenklat uttryckt ger ett större antal barn som deltar större möjlighet att dra korrekta
slutsatser. Det är vidare viktigt att se till att de individer som deltar utgör ett representativt urval.

Ansatsen i ECHO-zon Gotland är mycket ambitiös i det att data både på miljö- och individnivå samlas
in. Barnens deltagande innebär unika möjligheter att följa individer och grupper och koppla deras
viktutveckling till sin livsmiljö. En så detaljerad och omfattande studie med det beskrivna upplägget
finns i dagsläget inte, varför ECHO-zon Gotland blir unik.
Interventionen är designad på sådant sätt att en stor del av analyserna kan göras även om
deltagandet är lågt vissa år eller vissa grupper. Ambitionen är att årligen nå mellan 100 och 200 barn
inom respektive åldersgrupp, vilket skulle skapa ett oerhört starkt forskningsmaterial. Även ett lägre
deltagande skulle vara hanterbart men leda till att vissa analyser skulle falla bort.

Föräldrar positiva till att låta sina barn ingå i interventionen
I intervjuer med föräldrar till barn i åldrarna 0 – 14 år på Gotland framkom att 80 - 90 procent var
beredda att låta sina barn deltaga. Det relativt begränsade underlaget (31 individer) ger ingen
statistiskt säkerställd siffra men väl en fingervisning om att deltagandet kan förväntas bli
tillfredsställande.
Blodprov på små barn (1,5 och 4 år), som är en central del av interventionen har diskuterats med
samtliga föräldrar. Det visar sig att de föräldrar som tyckt att vaccinationer varit plågsamma för
barnen också är skeptiska till att låta sina barn deltaga. I samtal med företrädare för BVC i Visby med
mångårig erfarenhet framkommer att omkring 90 procent av vaccinationerna fungerar bra vilket
indikerar att tio procent av föräldrarna kan förväntas falla bort av denna orsak.
I Umeå genomförs forskningsprojektet Northpop, som har likheter med ECHO-zon Gotland. Vid besök
i Umeå visade det sig att Northpop var utestängd från mödravården och fick stå utanför och i en
många gånger stressad situation tvingas arbeta med rekryteringen. Trots detta framgår det i samtal
med företrädare för Northpop att de lyckats rekrytera mellan 50 – 60 procent av de nyfödda barnen.
Northpop har vid 1,5 års ålder ett frivilligt blodprov som 75% av de deltagande familjerna genomför.
Kopplat till detta görs en allergiscreening. Screeningen ansågs vara motiverande för föräldrarna. Det
förekom dock även röster kring att screeningen var väl tidig och kunde bidra till onödigt arbete för
sjukvården.
Sammantaget med de uppgifter som framkommit från intervjuerna med gotländska föräldrar och
erfarenheterna från Umeå så är bedömningen att ungefär 200 av de 550 barn som årligen föds bör
kunna rekryteras vilket motsvarar knappt 40 procent.

Information och kontakt med potentiella deltagare
Även om föräldrarna är positiva till att låta sina barn vara med i interventionen är bedömningen att
det krävs ett excellent rekryteringsarbete för att lyckas rekrytera 200 barn/familjer per årskull.
På en övergripande nivå handlar det om att ta fram en professionell hemsida, Facebook- såväl som
Instagramkonto för att kunna nå ut till målgruppen på olika sätt. Att sedan fylla dessa kanaler med
information och även kortare filmer som berör blir viktigt för att öka engagemanget i frågan men
även skapa kunskap om interventionen. Trycksaker som kan skickas ut för att informera om
interventionen blir även det en viktig del i rekryteringsarbetet.
Interventionen planerar att presentera de resultat som nås på hemsidan men även arrangera
föreläsningar och work shops för att stärka engagemanget kring interventionen. Tanken är också att
skapa en relation till media och genom dem sprida information både om att arbetet utförs men också
skapa ett intresse kring de resultat som nås.

För att rekrytera blivande föräldrar till studien kommer MHV spela en central roll och vara vägen in i
studien. Planen är att skicka ut information om interventionen ungefär halvvägs in i graviditeten och
följa upp med att informera på gruppnivå vid de träffar som MHV arrangerar. En kombination av att
skicka ut material och uppföljande samtal har visat sig effektivt i Northpopstudien.
Under de första åren kommer interventionen behöva rekrytera brett. Förutom de nyblivna
föräldrarna behöver även 1,5-, 4-, 7-, 10- och 14 åringarna och deras föräldrar informeras. Efter fyra
år med provtagning kommer de nyfödda ha hunnit med både 1,5- och 4-årsprovtagningen och på
samma sätt kommer första årets tioåringar hunnit bli 14 år. Det innebär att de som rekryteras till
studien kommer att alltmer rekryteras från MHV.
Att arbeta nära eller till och med gemensamt med Region Gotland är viktigt för att lyckas med
rekryteringen. Planen är att skicka ut kallelser med Region Gotland och Uppsala universitet som
avsändare.

TEAM – ECHO-zon
Interventionen planeras ha två personer stationerade på Gotland i nuvarande upplägg där de
procentsatser som anges är förslag på omfattning. Den totala resursåtgången för Region Gotland har
sammanfattats i totalt 1,5 tjänster. Anställningens placering kan för forskningssjuksköterskan
respektive hälsokoordinatorn vara på universitetet såväl som hos Region Gotland beroende på vad
som är bäst för verksamheten.
Värt att notera är att inga undersköterskor finns med trots att de krävs i provtagningen av de yngsta
barnen. Istället för att ta med deras tid och även viss administrativ tid kring kallelser har denna
summerats och lags på forskningssjuksköterskan och barnsjuksköterskan. Svårigheten att rekrytera
barnsjuksköterskor kommer dock i praktiken sannolikt innebära att undersköterskor används där så
är möjligt.
Forskningssjuksköterska 100 % (50 % UU och 50 % RG)
Forskningssjuksköterskan är ansvarig för provtagningen och klinisktupplägg tillsammans med
barnkliniken och elevhälsovården. Forskningssjuksköterskan planeras också ha ett nära samarbete
med BHV för att rekrytera blivande föräldrar till studien.
Barnsjuksköterska 50 % RG
Bistår med provtagning samt stöd till forskningssjuksköterskan.
Hälsokoordinator 100 % (UU 50 % RG 50 %)
Hälsokoordinatorn leder genomförandet av interventionen på plats. Arbetsuppgifterna innefattar att
genomföra nulägesanalysen, implementera åtgärder i samarbete med Region Gotland samt att hålla
en nära dialog med forskningssjuksköterskan.
Hälsokoordinatorn behöver kunna röra sig mellan olika förvaltningar och nivåer inom Region
Gotland. Allt ifrån förvaltningsledning till operativ nivå i förskola och skola såväl som inom
sjukvården.
Förslaget är att denna person placeras hos Region Gotland.
Föreståndaren 40 % (UU) och intervention-koordinator 100 % (UU)

Dessa personer är stationerade i Uppsala men kommer ge dagligt stöd till forskningssjuksköterskan
såväl som hälsokoordinatorn. Projektledare planeras vara på plats på Gotland motsvarande 20 % av
sin tid och föreståndaren motsvarande 10 %. I en inledande fas kommer detta med all säkerhet
behöva vara mer frekvent.

Styrgrupp för ECHO-zon
Förslaget är att styrgruppen för ECHO-zon Gotland består av förvaltningscheferna för Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen vilka är de förvaltningar där den
absoluta majoriteten av arbetet förväntas ske. Därtill föreslås föreståndaren för interventionen samt
en företrädare för medfarms ledning vid Uppsala universitet finnas med som ordinarie ledamöter.
Förslaget är vidare att till denna grupp adjungera projekt- och hälsokoordinatorn samt
partnerskapsledarna.

Deltagande i styrgruppsmöten för partnerskapet
ECHO-zon Gotland planeras bli en stående punkt på agendan under partnerskapsmötet där
företrädare för interventionen kommer att deltaga under del av möte. Det blir viktigt för att
koordinera med andra initiativ inom partnerskapet.

Finansiering
De resurser som söks för genomförandet av interventionen från Region Gotland och Uppsala
universitet säkrar arbetet under de första fem åren. Därtill kommer finansiering för mätningar och
analyser sökas av externa parter.
Att förändra samhället i en riktning som ECHO-zon Gotland arbetar med tar tid. Därför kommer
redan nu planering påbörjas för att säkra finansiering av projektet för år 6-10. Under den andra
femårsperioden är ambitionen att säkra en fortsatt finansiering från Uppsala universitet och Region
Gotland vilken kan utgöra ryggraden och garantin för den långsiktiga implementeringen av
interventionen.
Möjligheterna att söka externa medel bedöms som goda efter det att interventionen startat. För
detta kommer ECHO-zon Gotland att presenteras för stiftelser som AFA, Länsförsäkringar och
Kamprad.

Slutsatser
ECHO-zon Gotland kommer att samla omfattande data. Därmed har ECHO-zon Gotland möjlighet att
på ett unikt sätt bidra till att tackla komplexa hälsoutmaningar centrerade kring våra barns hälsa.
Detta genom att bidra med evidensbaserade underlag för hur samhället skall agera.
ECHO-zon Gotland kräver en resursförstärkning inom Region Gotlands organisation motsvarande 1,5
tjänster på sjuksköterskenivå vilket motsvarar ca 1 miljon kronor årligen. Denna finansiering behöver
vara långsiktig för att trygga interventionens genomförande. I ett första steg under fem år men med
siktet inställt på tio år.

Möjligheterna att genomföra interventionen bedöms som goda. Dels är föräldrarna positiva och dels
har provtagning i Umeå visat att det är möjligt att genomföra provtagning också på små barn i stor
skala. Samtidigt finns det utmaningar framförallt i bemanningen då rekryteringen av
barnsjuksköterskor till Visby lasarett är en svårighet.
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Samverkansnämnden Stockholm - Gotland

KALLELSE
2019-05-20

SAMMANTRÄDE MED SAMVERKANSNÄMNDEN
STOCKHOLM - GOTLAND
Datum

Måndag 3 juni 2019

Tid

Kl. 9.45-15:00, ajournering för lunch 12:00-12:45 och
studiebesök Visby lasarett 12.45-13.45.

Plats

Visby: Stora konferensrummet, Överläkarvillan,
S:t Göransgatan 5, (intill Visby lasarett)

Dagordning
1

Mötets öppnande och presentation av deltagare

2

Val av justerare

3

Godkännande av dagordning

4

Föregående protokoll 2019-03-08

5

Aktuell information från Region Stockholm och Region Gotland
Björn Eriksson och Karolina Samuelsson

6

Samarbetsavtal utomlänsvård Stockholm - Gotland
Eva Jensen

7

Samverkan mellan Region Stockholm och Region Gotland
Karolina Samuelsson

8

Kunskapsstyrning
Björn Wettermark

9

Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM
Ulf Lockowandt

10

Rapport från Kvalitetsregistercentrum, QRC
Inger Rising

11

Rapport från Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland
Lena Sharp och Thomas Kuntze

12

Datum för extra sammanträde i oktober

13

Övriga frågor

Välkomna!
Ella Bohlin (KD)
Ordförande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2019/152
16 maj 2019

Susanna Syversen
Kanslichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Information om överenskommelser mellan staten och SKL
2019
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner informationen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning

Den information som inkommit från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
angående överenskommelserna är att samtal förs med Socialdepartementet. Det är
fortfarande oklart hur mycket ändringar som kommer att göras i befintliga
överenskommelser men intentionen är att de löper på med så få förändringar som
möjligt. Mera besked väntas i vårpropositionen och vårändringsbudget, beslut om
respektive överenskommelse kommer att dröja till maj månad eller juni månad.
Tillfälliga statsbidrag aviserade för år 2019:


Kortare väntetider i cancervården. Denna överenskommelse var tänkt att
avslutas, men medel för år 2019 finns avsatt, beslut tidigast i juni månad.



Barnhälsovård mm, barnhälsovården, sällsynta diagnoser, civilt försvar,
läkemedel, patientsäkerhet/STRAMA fortsätter. Beslut förväntas i maj
månad.



Psykisk hälsa, SKL och regeringen har ännu inte tecknat en
överenskommelse för år 2019. Ny överenskommelse under diskussion.



Professionsmiljarden slås ihop med överenskommelsen om bättre
förutsättningar för vårdens medarbetare, Personalmiljarden, beslutas i maj
månad
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland



Patentmiljarden flyttas till satsningen om kvalitetshöjande insatser inom
hälso- och sjukvården som byter namn till Nära vård och omsorg.



Förlossningsvård och kvinnors hälsa, ingen omförhandling
överenskommelsen fortsätter oförändrat. Medel fördelade till Gotland 9,2
miljoner.



En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess,
möjliga intäkter för Gotland cirka 7 miljoner.

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/152

Nya aviserade satsningar:


God och nära vård – en omställning i hälso-och sjukvården med fokus på
primärvården, Beslut väntas i maj.



Nationell strategi för jämlik sjukvård – standardiserade vårdförlopp, beslut
väntas i maj månad.



Prestationsbundna insatser för att korta vårdköer, beslut i juni månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
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Närvarande på dagens möte
Från patientföreningar:
Nils-Tore Krusenblad
RSMH, kamratringen
Maj-Britt Fallgren
Föreningen JAG Gotland
Sonja Wesley
Reumatikerdistriktet
Maud Åkesson
Synskadades riksförbund Gotland SRF
Lena Cederholm
Synskadades riksförbund Gotland SRF
Yngve Lindell
Attention
Carl-Ove Sundström
Parkinson Gotland
Olle Hammarberg
Dyslexiförbundet
Monica Ekström Folebo För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning F.U.
Margareta Palmdal
Astma och allergi Gotland
Hillevi Österman
Autism och Asberger
Från hälso- och sjukvårdsnämnd,ordförande

Bibbi Olsson,1:e vice ordförande hälsooch sjukvårdsnämnd

Från Socialnämnd
Från Socialförvaltningen

Johan Malmros, 1:e vice
ordförande i socialnämnd
Therese Thomsson, myndighetschef

Från hälso- och sjukvårdsförvaltning

Kerstin Lindgren, verksamhetschef

Från Hälso- och sjukvårdsförvaltning

Mona Bendelin Skoog, sekreterare

Adjungerade: Kajsa Holmström, Lokalstrateg och Erika Liljegren, hälso- och
sjukvårdsförvaltning, angående ombyggnaden av akuten, bilaga sänds ut tillsammans med
mötesanteckning.
Jörgen Wessman och Linda Eklund angående framtidens vårdmiljö (FVM), bilaga sänds ut
tillsammans med mötesanteckning

1. Föregående protokoll och godkännande av dagordning
Bibbi Olsson hälsar oss välkomna och vi godkänner dagens agenda, övriga frågor läggs till
agendan.
Akutens om- och tillbyggnad (Kajsa Holmström och Erika Liljegren)

Information om den planerade om- och tillbyggnaden av akuten. Det är ett svårt projekt med
krav på att kunna ha verksamheten i full drift hela projekttiden. Total entreprenad med sk
partering där Nybergs entreprenad AB tillsammans med NCC hospitals har fått arbetet. Nu
pågår arbetet hur det ska bli. Följande områden ska vara inkluderade i den fördjupade förstudien;
• Lösningar/förslag/omfattning för att tillgodose behovet på lokalerna utifrån tidigare
beskrivning och med beaktande av vad som är möjligt utifrån tilldelad ram för projektet.
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• Ta fram detaljerad projektbudget/riktkostnad sam driftkostnadsanalys.
• Stödja effektiva patient- och arbetsflöden.
• Särskilt se på lösningar som stödjer patientsäkerheten och säkerhet för personal och
anhöriga
• Utgå från evidensbaserad design och läkande vårdmiljö.
• Inkludera fysisk tillgänglighet.
• Ta hänsyn till och stödja service och logistikbehov samt flöden.
• Se på genomförbarhet.
• Utgå från kostnadseffektiv ombyggnation, etappindelning och etableringsområden samt
påverkan på parkering.
• Se på vilka konsekvenser tillbyggnad får för grannverksamheter gällande dagsljus.
• Se på vilka konsekvenser tillbyggnaden får för grannverksamheter gällande
tillträde/kommunikation till de nyskapade ytorna.
Projektet bör bygga på den forskning som finns kring vårdmiljöer och ska genomföras med
PTS, Program för teknisk standard som systemstöd.
•
•
•
•
•

Byggnation ska ske med Akutens verksamhet i drift:
Tillgänglighet till operation, laboratorium, IVA, röntgen och akuthiss ska upprätthållas
Ingång för gående, ambulans, ambulanshall och helikopter ska vara tillgänglig
IT, Rakel och strömförsörjning ska vara fungerande.
Hygienförhållande enligt föreskrifter ska upprätthållas

Patientföreningar kommer bli inblandade i referensgrupper. Kajsa och Erika kommer gärna åter
till samrådet den 1 oktober för vidare information hur långt de kommit.
Information på hemsida;
www.gotland.se/nyaakuten
kontakt;
nyaakuten@gotland.se
En övriga fråga när vi ändå pratar lokaler är att det behövs en taklyft i någon av toaletterna i
entren på lasarettet. Kajsa tar med sig denna fråga.

2. Föregående mötesanteckningar
Bibbi återkopplar från föregående mötesanteckningar;
Magnetröntgen (MR)för alla med misstanke om diagnosen parkinson: Carl-Ove Sundströms
frågor lämnades direkt till verksamhetschef Veronica Snoder som svarat Carl-Ove. Carl-Ove är
inte helt nöjd med svaret och han mailar följdfrågorna direkt till Veronica.
Matdistribution; Belslut 2016 att distribuera endast till personer med specialkost. Man kommer
att ge förvaltningen uppdrag att lämna rapport för att sedan gå vidare med utredning i frågan.
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3. Information från SON och HSN
SON

Johan informerar att det pågår budgetberedning nu. Från SON är de försiktiga med att begära
extra pengar då det troligen inte finns, de är mycket fokus att klara ekonomin samt att kunna ge
ordinarie personal sin sommarsemester, de råder brist på arbetskraft.
De är satsningar planerade på;
Barn- och ungdomars psykiska hälsa
Placeringar av barn utanför hemmet
Äskat om att få en ny korttidsenhet på Gotland
Yngwe undrar över våld i nära relationer – ökar, vad beror det på, etnisk bakgrund? Det ökar
men inte av det skälet, dålig ekonomi en anledning som ökar. Regionen har ett helhetstänk i våld
i nära relationer- de utbildar allt från vaktmästare till inspektörer att se efter tecken på detta i
möte med medborgare.

HSN

Angående förra mötets fråga angående glasögonbidrag så är bidraget uppdelat i två delar. Barn
behöver inte byta så ofta då synen inte försämras i samma takt medan de vuxnas syn gör det. Att
det skiljer sig mellan regioner är inte mycket att göra åt, patientföreningar tycker det borde vara
lika i hela landet. HSN tar med sig den synpunkten.
I övrigt arbetar HSN också med budgetberedning. HSN är så stolta över sina medarbetare som
ständigt arbetar i motvind ekonomiskt. De stora kostnaderna är på utomlänsvård, läkemedel och
hyrpersonal.
Nedåtgående kostnadstrend på hyrsjuksköterskor sågs tidigare i år men ökar uppåt igen, det
råder stor personalbrist. Avtalen för utomlänsvård ska omförhandlas och priserna skenar då hela
landet har samma tuffa ekonomiska läge när det gäller sjukvård. Sveriges kommuner och
landsting (SKL) är mycket engagerade, jobbar med rekryteringar, läkemedel, jobba smartare mm
då detta är ett nationellt problem. Region Gotland jobbar med ständiga förbättringar för att
minska administration för vårdpersonal, ökat samarbete med hemsjukvård mm.
Framtidens vårdmiljö (FMV) Jörgen Wessman och Linda Eklund

Region Gotland kommer tillsammans med Region Stockholm upphandla ett nytt IT-system, de är
precis i upphandlingsskedet, jan-feb 2020 kommer det vara klart. Hela 2020-2021 kommer det
finnas möjlighet att påverka. Det betyder bland annat att vi får ett nytt journalsystem. År 2024 ska
de vara infört.
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De kommer att underlätta för de som jobbar, mindre dubbeldokumentation, synbarhet mot andra
vårdgivare och förvaltningar – de senare så klart med patientens samtycke. Ökad delaktighet från
patient och anhöriga.
Oklart i nuläget om patientens alla besök i övriga Sverige kommer att vara synliga.
Januari 2020 kan dessa frågor besvaras.
Vi enas att bjuda in Jörgen och Linda vårterminen 2020 så de kan berätta mer hur arbetet
fortskrider, bifogar Powerpointpresentationen till anteckningarna.
Läs mer;
www.gotland.se/fvm
kontakt;
jörgen.wessman@gotland.se
linda.eklund@gotland.se

4. Önskemål om frågor till nästa sammanträde 1 oktober







Bjuda in ordförande för HSN och SON för dialog kring statliga medel och vad
händer på Gotland
Demensvården – upplever en utarmning- innehåll i verksamhet? Minnesmottagning,
vad händer??
Färdtjänst – klagomål går inte vidare från Samres till ansvariga, rykte om ny
upphandling?
Gymnastiklokalen Korpen – from i höst tillträde 16.30 istället för 16.00, varför?
Kerstin återkopplar
Starka dofter och kallelser – återkoppling, står inte med i utskickade kallelser –
Kerstin återkopplar
Akutens om- och tillbyggnad – Kajsa och Erika bjuds in igen

5. Övriga frågor
Frågorna förhandlades under mötet och resten står med som frågor till nästa möte.

6. Nästa sammanträde
1 oktober kl; 14.15-16.00
Ljusgården, Visborg

6. Avslutning
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Bibbi Olsson,1:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnd

Johan Malmros, 1:e viceordförande i socialnämnd

Mona Bendelin Skoog, sekreterare, hälso- och sjukvårdsförvaltning
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Thomas Kunze
Chefläkare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Medborgarförslag. Avslappningsterapi
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren hemställer om att en behandlingsmetod som kallas floating införs
på Psykiatriska kliniken i Region Gotland. Behandlingsmetoden innebär att patienten
flyter på rygg i 35 gradigt saltvatten i cirka 50-70 minuter. Behandlingsmetoden har
beskrivits som effektiv vid långvarig stress, depression, ångest och sömnstörningar.
Bedömning

Psykiatriska kliniken ansvarar för den specialiserade psykiatriska vården i Region
Gotland och erbjuder endast evidensbaserade behandlingsmetoder som bland annat
finns beskrivna i regionala vårdprogram som bland annat finns på psykiatristöd.se.
Tillstånd som karaktäriseras som långvarig stress, lätta till medelsvåra depressioner,
ångest och sömnstörningar är i regel inte tillstånd som handläggs inom den
specialiserade psykiatriska vården utan i primärvården.
När det gäller behandling med att flyta i uppvärmt saltvattenbad så finns det idag ett
begränsat forskningsstöd talande för tillräcklig evidens för effekt. Det pågår viss
forskning vid Karlstads universitet, dock krävs i dagsläget mera forskningsstöd för att
kunna avgöra graden av effekt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då det i
dagsläget saknas tillräcklig evidens för den föreslagna behandlingsmetodens effekt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. Avslappningsterapi
Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Linnéa Jacobsson, frågeställare
Regionfullmäktige
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Datum
2018-12-20 20:36

Ärendenummer
#8663

Sida
1(1)

Inskickat av: LINNÉA JACOBSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Avslappnings terapi
Beskrivning och motivering
Jag har läst att det finns ett salt vatten bad som kan ge avslappnande effekt om man är oroad eller stressad av traumatiska händelser, man
får möjlighet att släppa stress genom att ligga i saltvatten som gör att man flyter och hjärnan får slappna av.
Det finns att läsa om på internet - det kallas floating.
Jag tycket psykiatrin borde erbjuda detta och att en sådan floating pod installeras på Norra Hansegatan 4A.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
LINNÉA JACOBSSON
Adress
JUNGMANSGATAN 155 LGH 1003

Postnummer och ort
62152 VISBY

E-postadress
linneajacobsson@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2018/291
15 maj 2019

Kajsa Holmström, lokalstrateg
Börje Martell, miljö- och säkerhetssamordnare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Medborgarförslag. Kiosk/Cafeteria, Visby Lasarett på
kväll/helg
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
att nämnden ser positivt på förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag med förslag om att erbjuda kiosk/cafeteria verksamhet på Visby
lasarett kvällar och helger. Motivering för detta anges enligt:
1. Detta är ett länssjukhus
2. Anhörigas behov av andning utanför dödsbädd
3. Patient+anhörigs privata samtal
4. Icke dödssjuk patients behov av ”utanför avd”
5. Besökande/anhörigas behov av matbit tex diabetes
6. Psykisk+fysisk aktivitet för tillfriskning
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förstår behovet som beskrivs i förslaget och är
positiva till en kioskverksamhet. När det gäller Kiosk/Cafeteriaverksamhet så har det
historiskt varit problem med kostnadstäckning gällande omsättning och
etableringskostnader. Det som erbjuds idag är ett urval av produkter i så kallade
automater.
Tekniska förvaltningen har fått förfrågan av privat aktör att bedriva kioskverksamhet
på Visby lasarett. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ställt sig positiva till
förfrågan. Lokalanpassningar och bygglov utreds och eventuellt avtal skrivs av
teknikförvaltningen med kioskaktör.
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Beslutsunderlag

Medborgarförslag. Kiosk/Cafeteria, Visby Lasarett på kväll/helg
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Kerstin Falk, förslagsställare
Regionfullmäktige
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MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -04- 1 6
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Kiosk / Cafeteria Visby Lasarett på kväll/ helg.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

1/ Detta är ett länssjukhus
21 Anhörigas behov av andning utanför dödsbädd.
3/ Patient + anhörigs privata samtal.
47 Icke dödssjuk patients behov av "utanför avdx
5/ Besökande/ anhörigas behov av matbit.tex
diabetes.
6/ Psykisk+ fysiskt aktivitet för tillfriskning
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
Q

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning . \

1

t

2018-04- 13

r

//^~

,^"X. . .

Namnförtydligaa<J«

Kerstin Falk
Polhemsgatan 26
621 39 Visby
kerstin.falk@gotland.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Välkommen med ditt medborgarförslag
Alla som bor - är folkbokförda - på Gotland kan lämna medborgarförslag.
Regionfullmäktige fattar beslut om medborgarförslag som är av större vikt för regionen.
Övriga medborgarförslag kan fullmäktige överlämna till regionstyrelsen eller andra
nämnder att fatta beslut om. Särskild blankett ska skriftligen undertecknas och skickas in.

Allmän information
Den som är folkbokförd på Gotland, får sedan halvårsskiftet 2004, väcka förslag i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar som personer
med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt tillkommer
endast folkbokförda, inte föreningar, företag eller liknande. Begreppet medborgarförslag
används för att skilja förslaget från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde. "Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt för kommunen", t.ex. val av ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem,
budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Medborgarförslag som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av
fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex.
gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, äldrevård o.s.v. Om
ett sådant medborgarförslag ställs kan det av regionfullmäktige överlämnas till
regionstyrelsen eller berörd nämnd att självständigt fatta beslut om.
Endast ett förslag kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall
ny blankett användas.
För att styrka att förslagsställaren är folkbokförd på Gotland ska medborgarförslaget vara
skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på den särskilda blankett som finns på Region Gotlands
hemsida. Denna finns även att hämta i receptionen på Rådhuset, Visborgsallén 19 i Visby,
att beställas per tel. 26 96 40 eller 26 93 18. Blanketten kan sedan lämnas på samma ställe,
eller vid ett av regionfullmäktiges sammanträden. Blanketten på Region Gotlands hemsida
kan fyllas i elektroniskt, men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in. Postadressen
är: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby.
Vad händer med medborgarförslaget
När förslaget kommer in till regionfullmäktige blir det en allmän handling och diarieförs.
Förslaget bereds av regionfullmäktiges presidium som på nästkommande sammanträde
föreslår regionfullmäktige om de ska behandla ärendet själva eller om detta ska överlämnas
till regionstyrelse eller berörd nämnd. Vid överlämnandet ansvarar berörd nämnd och fattar
eget beslut.
Förslagsställaren kommer att underrättas om när medborgarförslaget kommer att tas upp
för beslut. Förslagsställaren har inte någon yttranderätt i regionfullmäktige, regionstyrelsen
eller i någon av Region Gotlands nämnder.
Inkomna medborgarförslag bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
motioner. Två gånger per år redovisas i regionfullmäktige de förslag som inte blivit
avslutade.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2016/169
14 maj 2019

Elin Gottfridsson
Nämndsekreterare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Uppdatering av delegationsordning
Förslag till beslut

•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att delegera uppdraget som
verksamhetsansvarig för helikopterflygplatsen vid Visby lasarett till handläggare
Christian Eriksson.
Delegationsordningen kompletteras med ovanstående beslut.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan tidigare delegerat verksamhetsansvaret för
helikopterflygplatsen vid Visby lasarett till förvaltningens miljö- och
säkerhetssamordnare Börje Martell. Då förändringar har skett avseende
arbetsuppgifter föreslås ansvaret nu delegeras till handläggare Christian Eriksson.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det är lämpligt att nämnden delegerar uppdraget
som verksamhetsansvarig för helikopterflygplatsen vid Visby lasarett för att förenkla
den dagliga driften.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 14 maj 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Christian Eriksson, handläggare
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2018/125
16 maj 2019

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Projektdirektiv inrätta PCI-verksamhet på Visby Lasarett
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förslaget till projektdirektiv och
ger i uppdrag åt förvaltningen att återkomma med förslag till fortsatt hantering
efter det att lokalanalysen är klar.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har identifierat möjligheten att öka den
medicinska kvaliteten, minska antalet vårddygn, minska transporterna, underlätta för
patienterna och göra ekonomiska vinster genom att inrätta PCI på Gotland.
PCI är en förkortning av Percutan Coronar Intervention och är en behandling som
används vid förträngningar i hjärtats kranskärl, vanligen akut hjärtinfarkt. Vid ett
PCI-lab utförs också angiografier, dvs undersökningar av hjärtats kranskärl för
eventuellt ställningstagande av PCI.
PCI-verksamhet är en verksamhet som under ett antal år gått från att vara
högspecialiserad vård till att i dagsläget vara en rutinundersökning/behandling.
Flertalet mindre sjukhus har runt om i Sverige numera ett PCI-lab.
Förslaget bereddes av medarbetare i verksamheten och lyftes till hälso- och
sjukvårdsledningen som efter ytterligare fördjupning ställde sig positiv till förslaget
och lyfte frågan vidare till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutade i maj 2017 att ge
förvaltningen i uppdrag att fortsätta utredningen kring ett införande av PCI på
Gotland. (HSN-AU §377). Förvaltningen genomförde en utredning som
presenterades för hälso- och sjukvårdsnämnden i mars 2018. Nämnden fattade då
beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta en PCI-verksamhet på Visby
lasarett förutsatt att nödvändiga investeringsmedel beviljas av regionfullmäktige.
(HSN §519)
Regionfullmäktige fattade i samband med strategisk plan och budget i juni 2018
beslut om att bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden investeringsmedel på 10 mnkr för
2020 för införande av PCI. (RF §97)
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/125

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott fick i april 2019 en fördjupad information
kring förslaget och hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i april 2019 att ärendet ska
återkomma till nämndens sammanträde 13 juni 2019 med förslag om projektdirektiv där
riskanalys (medicinska komplikationer, bemanning), lokaler, tidsplan och driftskostnader
ska ingå.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att projektet bör drivas vidare men att steget kring
lokalanalys blir avgörande för kommande tidplan. Blir möjligheten att färdigställa
lokal allt för långt fram i tiden bör projektet pausas och återupptas när möjliga lokaler
finns att tillgå.

Beslutsunderlag

HSN AU 2017 § 377
HSN 2018 §519
RF 2018 §97
HSN 2018/125
HSN-AU 2019 §34
Projektdirektiv Inrätta PCI-verksamhet på Visby Lasarett
Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
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Projektdirektiv

Ledning

Projektdirektiv PCI
Senast reviderat: 2019-05-15
Projekt

Inrätta PCI-verksamhet (Percutan Coronar Intervention) på Visby lasarett
Projektägare

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Projektledare

Marie Andersson (anställd inom hälso- och sjukvårdsförvaltningens kanslifunktion)
Projektstyrgrupp

Hälso- och sjukvårdsdirektör, sjukvårdschef, verksamhetschef internmedicin, ekonomichef
Intressenter

Direkt berörda verksamhetsområden på Visby lasarett
Berörda specialiteter inom området i region Stockholm
Patienter och patientorganisationer
Helikopterverksamheten
Ambulansverksamheten
Bakgrund

Verksamheten för kardiologi identifierade möjligheten att öka den medicinska kvaliteten,
minska antalet vårddygn, minska transporterna, underlätta för patienterna och göra
ekonomiska vinster genom att inrätta PCI på Gotland. Bedömningen från verksamheten är
också att ett införande av PCI på Gotland kommer att utveckla hela hjärtsjukvården och vara
rekryteringsbefrämjande gällande främst kardiologer men även hjärtsjuksköterskor mm. PCIverksamhet är en verksamhet som under ett antal år gått från att vara högspecialiserad vård
till att i dagsläget vara en rutinundersökning/behandling. Flertalet mindre sjukhus har runt
om i Sverige har numera ett PCI-lab. Förslaget bereddes av medarbetare i verksamheten och
lyftes till hälso- och sjukvårdsledningen som efter ytterligare fördjupning ställde sig positiv till
förslaget och lyfte frågan vidare till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutade i maj 2017 att ge förvaltningen i
uppdrag att fortsätta utredningen kring ett införande av PCI på Gotland. (HSN-AU §377)
Förvaltningen genomförde en utredning som presenterades för hälso- och sjukvårdsnämnden
i mars 2018. Nämnden fattade då beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta en PCIverksamhet på Visby lasarett förutsatt att nödvändiga investeringsmedel beviljas av
regionfullmäktige. (HSN §519)

Ledning
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Projektdirektiv

Regionfullmäktige fattade i samband med strategisk plan och budget i juni 2018 beslut om att
bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden investeringsmedel på 10 mnkr för 2020 för införande av
PCI. (RF §97)
PCI är en förkortning av Percutan Coronar Intervention och är en behandling som används
vid förträngningar i hjärtats kranskärl, vanligen akut hjärtinfarkt. Vid ett PCI-lab utförs också
angiografier, dvs undersökningar av hjärtats kranskärl för eventuellt ställningstagande av PCI.
Idag skickas patienter, främst med helikopter, för undersökning/behandling till Karolinska
sjukhuset De patienter som inte kan få en undersökning direkt får underhållande behandling i
Visby i väntan på transport. Ju snabbare patienten genomgår undersökning och behandling
efter att symptom uppstått desto mindre blir risken för komplikationer och bestående men.
Årligen genomförs omkring 200 angiografier på Karolinska sjukhuset för gotländska
patienter.
Kvalitetsregistret swedhearts rapporter visar tydliga skillnader i uppnådda målnivåer bland de
sjukhus som har PCI-labb inom sitt eget sjukhus och de där patienter måste transporteras för
undersökningen. Vidare visar kvalitetsregistret att det inte enbart är tillgången på PCI labb
som avgör utan också arbetsformer i respektive verksamhet.
Syfte

Att bygga upp PCI-verksamhet på Gotland innebär att stor del av de patienter som idag får
undersökning/behandling på Karolinska istället kan få den på Gotland vilket då kan ske både
snabbare och med totalt kortare vårdtid. Detta ger positiva effekter för patienten och också
för miljön och ekonomin.
Projektbeskrivning

Projektet skall skapa förutsättningar för en väl fungerande PCI-verksamhet på Visby lasarett.
För att möjliggöra detta behöver projektet bedrivas med bred förankring inom hälso- och
sjukvården och i nära samarbete med direkt berörda verksamheter.
Projektet skall utgå ifrån en nulägesbild och kartläggning av vilka förutsättningar som
kommer att behöva vara på plats för att PCI-verksamheten ska kunna etableras. Här behöver
frågor som kompetensbehov, lokalförsörjning, upphandling av utrustning,
kvalitetsparametrar, verksamhetsplanering, organisation, styrning och ledning, utveckling,
sårbarhet och samarbetspartners finnas med. Kopplat till de olika frågorna ska tydliga
riskbedömningar tas fram och beaktas.
Med grund i nulägesanalysen, kartläggningen och riskbedömningen ska implementeringen
genomföras och en plan för etablering över tid säkerställas.
Mål för projektet

PCI-verksamhet finns uppbyggd och etablerad på Visby lasarett.
Verksamheten är uppbyggd med förutsättningar att drivas med kvalitet inom given
ekonomisk ram.
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Projektdirektiv

Beslutspunkter och övergripande tidplan

Projektdirektiv – beslutas i HSN 13 juni 2019
Projektplan Kommunikationsplan
Lokalisering/lokalkrav- rapport klar juni 2019
Prövning av projektdirektivet efter lokalanalys
Kompetens- och bemanningskrav och plan för kompetensförsörjning över tid
Rutinbeskrivning för patientflöden
Risk- och sårbarhetsanalys
Upphandling av system och utrustning; kravställan, upphandling, tilldelning mm
Fastställande av framtida budgetbehov
Förslag till verksamhetsplan för fortsatt drift samt nyckeltal för uppföljning
Återrapportering

Projektledaren återrapporterar löpande projektets arbete och progress skriftligen till
projektägare och styrgrupp vid planerade styrgruppsmöten eller vid behov.
Projektägaren rapporterar muntligen löpande projektets framdrift till hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) samt till hälso- och sjukvårdsledningen (HSFLG)
Sjukvårdschefen rapporterar muntligen projektets framdrift till sjukvårdsledningen.
Ansvarig verksamhetschef rapporterar muntligen löpande projektets framdrift till
verksamhetsområdets chefer och medarbetare.
I övrigt sker rapportering enligt den kommunikationsplan som projektet ombeds ta fram.
Kommunikation

För att projektet skall nå framgång är kommunikation av avgörande betydelse.
En kommunikationsplan ska tas fram som beskriver målgrupper, budskap och
kommunikationsinsatser som krävs under perioden.
Kopplingar till andra projekt/uppdrag

FVM, framtiden vårdinformationsmiljö
Kunskapsstyrning
Utbyggnad av akuten
Utomlänsvårdsavtal 2020
Upphandling av ambulanshelikopter från 2021
Upphandling patientövervakningssystem
*Slutdatum

Projektets slutdatum fastställs efter det att lokalisering är tydliggjord.
Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)

Projektet ska dra full nytta av det material som finns framarbetat i samband med tidigare
utredningar och beslutsunderlag.
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Projektdirektiv

Dessutom ska så mycket som möjligt av andra regioners kunskaper nyttjas för att undvika att
resurser läggs på framtagande av material som redan finns att tillgå.
Projektorganisation

Projektet leds av en styrgrupp med ansvarig projektägare som sammankallande.
Projektledare bildar en projektgrupp och vid behov delprojekt med delprojektledare.
Deltagare i projektgruppen fastställs i projektplanen som beslutas av styrgruppen.
Referensgrupp

Hela kardiologigruppen
Facklig referensgrupp
Politisk referensgrupp
Projektbudget

För projektet finns avsatt budgetmedel för projektledare på deltid/timbasis% under perioden
2019-01 tom.
Övriga projektdeltagare deltar inom ordinarie verksamhetsram.
Investeringsmedel om 10 mnkr för uppbyggnad finns beslutade.
Kodsträng
Ansvar

Objekt

Organisation

Konto

Projekt

Komponent

Verksamhet

Aktivitet

Datum

Klicka här för att ange datum.
Underskrift

Tf Hälso och sjukvårdsdirektör Karolina Samuelsson
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2019/265
28 maj 2019

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultat av förstudie operation/intensivvårdsavdelning
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:


Godkänna förstudierapporten.



Enligt förvaltningens förslag i nuläget inte gå vidare med ombyggnation/
tillbyggnation av operations- och intensivvårdsavdelningen.



Ge förvaltningen i uppdrag att initiera en mer omfattande
fastighetsutvecklingsplan för Visby lasarett med fokus på de högteknologiska
avdelningarna och dess logistik.



Planen för ett sådant arbete, ska redovisas för hälso- och sjukvårdsnämnden
på septembersammanträdet för att också skickas vidare till regionstyrelsen i
samband med budgetavstämningen för korrigering av behov av
investeringsmedel.

Sammanfattning

I samband med förenklad förstudie om- och tillbyggnation av akutmottagningen
gjord av arkitekt 2015 framkom att en utbyggnad av akutmottagningen var
nödvändig för att få plats med de funktioner och krav som ställs på en
akutmottagning. Det framkom också att det skulle vara möjligt att ovanpå
utbyggnaden av akutmottagningen fortsätta utbyggnaden hela vägen upp till plan 6.
Då det finns behov av att utöka även storleken på operationssalarna och
intensivvårdssalarna av flera skäl gjordes då bedömningen att en utbyggnad hela
vägen upp till plan 6 skulle vara kostnadseffektivt att göra samtidigt som
akutmottagningen byggdes om. Tanken var då också, utan att egentligen kontrollera
genomförbarheten i detta, att i de cirka 200 kvadratmetrarna som själva utbyggnaden
på plan 4-6 skulle bli, inte placera högteknologiska lokaler. Detta för att
tillbyggnationen inte skulle innehålla de tekniska förutsättningar, schakt och media
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mm som högteknologiska lokaler innebär samt för att behovsanalys och förstudie
inte gjorts i verksamheten.
I samband med uppstart av projektet om och tillbyggnation av akutmottagningen
blev det också tydligt att de två olika projekten påverkar varandra varför det var
nödvändigt att initiera en förstudie också för plan 5, operations- och
intensivvårdsavdelningen. Detta bland annat för att utreda om de tänkta 200
kvadratmetrarna skulle räcka till de behov som föreligger.
I förstudien har behovet utökats med en interventionssal för PCI och dagoperation
som idag inte är placerad intill resterande operationsavdelning har flyttats in i
operationsavdelningen. I övrigt har inga utökningar gjorts av antalet rum, utan enbart
storleken på rummen. Standarden på operationssalar som byggs idag är cirka 60
kvadratmeter. På Visby lasarett är de cirka 30-40 (28-45) kvadratmeter.
Förstudien som är utförd av Tengboms arkitektfirma konstaterar att 200
kvadratmeter inte på något sätt tillfredsställer behoven. Operationsavdelningen har
idag en bruttoyta på cirka 3000 kvadratmeter och behovet av ytterligare utrymme är
cirka lika mycket, det vill säga en dubblering av ytan.
Med anledning av den presenterade förstudien är det i dagsläget inte möjligt att gå
vidare med projektet gällande plan 4 och 5.
Vid varje ombyggnation av vårdlokaler påverkas flödet av patienter, arbetssätt,
ventilation, logistik med mera. Det kräver alltid noggranna behovsstudier och
flödesanalyser även vid relativt små förändringar. Att initiera en så stor
ombyggnation/utbyggnation utan en gedigen utredning kring påverkan på andra
verksamheter, påverkan på logistik och så vidare vore både olyckligt och oansvarigt.
Med anledning av detta är bedömningen från förvaltningen att en större, strategisk
fastighetsutvecklingsplan/lokalförsörjningsplan för Visby lasarett behöver initieras,
med fokus på de mer högteknologiska lokalerna såsom operation,
intensivvårdsavdelningen, röntgenavdelningen, endoskopimottagningen och
logistiken runt dessa. Samtidigt är bedömningen att projektet med om- och
tillbyggnation av akutmottagningen behöver fortgå där behoven av denna
ombyggnation är fortsatt mycket angelägen.
Inför budgetavstämningen i oktober behöver förvaltningen kunna presentera en mer
genomarbetad plan för hur en sådan fastighetsutvecklingsplan/lokalförsörjningsplan
ska tas fram och under vilken tidsperiod samt fokusområden och begränsningar i ett
sådant projekt. Planen ska redovisas och godkännas av hälso- och sjukvårdsnämnden
i september.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den tilltänkta ombyggnationen/utbyggnationen av
operations- och intensivvårdsavdelningen i nuläget inte går vidare utan stannas av.
Detta beroende på att den utförda förstudien pekar på att den tänkta lösningen inte
är genomförbar.
Förvaltningens bedömning är också att projektet om- och tillbyggnation av
akutmottagningen fortsätter som tänkt men med inriktningen att utbyggnationen inte
försvårar en utbyggnad till följd av behovet av utökat utrymme på operations- och
intensivvårdsavdelningen.
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IMA

- Intermediärvård, se sida 10.
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PRE- POSTOP - Vård inför och efter operation.
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- Teknikförvaltningen vid Region Gotland
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- Hälso- och sjukvårdsförvaltning Region Gotland
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- Hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Gotland

NTA

- Rumsyta. Förklaring på sida 17

LOA

- Lokalarea. Förklaring på sida 17
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- Bruttoarea. Förklaring på sida 17
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0. ORGANISATION FÖRSTUDIE
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•
•
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•
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•
•
•
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Björn Sandqvist, TKF
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Kajsa Holmström, HSF
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1. INLEDNING

1.1 Bakgrund
Operations- och IVA-verksamheterna behöver utöka sina lokaler för
att möta framtidens krav på den installations- och utrustningstäta
typ av vård som bedrivs. I ”Projektdirektiv för förstudie Intensivvårdsoch operationssalar” beskrivs behovet av utökad storlek på salar,
sammanslagning med dagoperation och en tillkommande interventionssal. PCI (Perkutan coronar intervention). För att uppfylla dagens
hygienkrav behövs ökad luftomsättning i operationssalarna. Krav på
arbetsmiljö och tillgänglighet ska också uppfyllas i en ny / ombyggd
lokal.
Tillgänglig yta
En förenklad förstudie (2015) har visat att akutmottagningens lokaler
behöver utökas. En tänkt tillbyggnad i flera plan skulle kunna ge en
ökning av ca 200 kvm på operationsplanet. Denna förstudie ska svara
på frågan om dessa kvadratmeter tillgodoser op/IVA:s utökade lokalbehov.
Se arearedovisning s. 17.
Önskad lokallista enligt projektdirektivet:
• 5 intensivvårdssalar
• 2 dubbelsalar intermediärvård / postopplatser.
• 1 akutrum / interventionssal på IVA
• 8 operationssalar på centraloperation varav 1 interventionssal
och 2 dagopertionssalar.
• 20 pre- och postopplatser.

1.2 Uppdrag och syfte med förstudien
Ur projektdirektivet:
”Syftet med förstudien är att utreda om de tillkommande ca 200 kvm
genom lokalprojektet ”Nya Akuten” möjliggör tillräckligt stora OPoch intensivvårdssalar. Inga befintliga funktioner får gå förlorade.”
”Uppdraget enligt projektdirektivet är att:
• pröva layouter som inom tillgänglig* yta ger möjlighet att utöka
operations- och IVA-verksamheternas expansion.
• Beskriva de lokaler, ytor och funktioner som inte kommer att

SIDA 4

•

rymmas inom den tillgängliga ytan.
Upprätta kostnadsuppskattning för framtaget förslag.”

”Förslagen ska:
• stödja patientsäkerhet, säkerhet för personal och anhöriga samt
effektiva patient- och arbetsflöden.
• beakta genomförbarhet under pågående verksamhet och utgå
från kostnadseffektiva lösningar.”
”Målsättningen för förstudien är att skapa genomarbetat beslutsunderlag samt skapa möjlighet för projekt ”nya akuten” att på lämpligt
sätt ta hänsyn till kommande lokalbehov för intensivvårds- och operationssalar. ”
* med tillgänglig yta avses OP/IVA- verksamhetens befintliga yta plus
200 kvm.

1.3 Styrande dokument
Kravställare är Region Gotland. Kraven har ställts samman i ett ”Projektdirektiv för förstudie Intensivvårds- och operationssalar” daterat
2018-12-13.
För att uppfylla krav på nya lokaler används regelverk som:
• Byggenskap och Vårdhygien 3:e upplagan (BOV),
• Program för teknisk standard (PTS),
• Boverkets byggregler (BBR),
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
Som underlag finns även Hälso- och sjukvårdsförvaltningens lokalförsörjningsplan 2020-2024 och Förenklad förstudie för akutmottagningens utbyggnad.

som ska vara vägledande när man följer upp hälso- och sjukvårdens
processer, resultat och kostnader. Med God vård avses att hälso- och
sjukvården är:
• Kunskapsbaserad och ändamålsenlig
• Säker
• Individanpassad
• Effektiv
• Jämlik
• Tillgänglig
Den gotländska hälso- och sjukvården ska hålla hög medicinsk kvalitet och kunna erbjuda de som bor och vistas på ön en hälso- och
sjukvård som är kvalitetsmässigt minst i nivå med riket, vilket också
är befäst av politiken genom nämndmålet ”Vårdkvaliteten ska vara
minst i nivå med övriga riket”.
”Gemensam värdegrund
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens värdegrund ska genomsyra verksamheten och ha en tydlig koppling till vardagsarbetet. Värdegrunden symboliseras med ett hus. Genom värdegrundens ”ramar” tillika
framgångsfaktorer för hälso- och sjukvårdsförvaltningen - ”rätt från
mig”, ordning och reda, standardiserade processer, ständiga förbättringar, medarbetarskap och ledarskap skapar vi God vård.”

1.4 Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag
Hämtat från Verksamhetsplan 2019, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 2018-11-21.
”God vård och hög medicinsk kvalitet
God vård är ett samlingsbegrepp som visar vilka mål och kriterier
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2. SAMMANFATTNING
Inledning/Nulägesbeskrivning

Förstudiens uppdrag beskrivs i ”Projektdirektiv - förstudie intensivvårds- och operationssalar” och syftet är att utreda om operation och
IVA:s ökade ytbehov kan lösas genom att nyttja de 200 kvm som kan
tillkomma genom akutmottagningens tillbyggnad.

Utredning

I förstudien har prövats att placera IVA-salar och OP-salar med önskad storlek och antal inom tillgänglig yta. Olika inplaceringsalternativ
redovisas längre fram i rapporten.

N

För att uppskatta det totala ytbehovet som uppkommer med tillkommande operationssalar och med aktuella krav på rumsstorlekar och
funktioner har uppgifter från PTS, BBR, BoV, AMV, samt erfarenheter
från andra liknande verksamheter använts.

Tekniska förutsättningar

GS

BY
GG

NA

D

Byggnadens tekniska förutsättningar har utretts genom information
från förvaltningen och tillgängliga ritningar.

ND

LIN

Framtida behov

BE

HA

Projektdirektivet beskriver antal och storlek på operations- och
IVA-salar. Ytan för stödfunktioner, kommunikationer, media etc. i
behandlingsbyggnaden kommer också att öka med ökat antal salar,
men främst för att uppfylla dagens krav på hygien, arbetsmiljö och
tillgänglighet.
Det nya ytbehovet beskrivs på s. 17.

Fortsatt arbete

Vi föreslår en fördjupad förstudie med behovsanalys som svarar på
frågan om hur en framtida operations- och intensivvårds-verksamhet
kan utformas och genomföras.

Slutsats
Inplacerings - och areastudier visar att det
inte är möjligt att utöka OP / IVA-ytor enligt
projektdirektivet inom givna ytor.

SITUATIONSPLAN
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3. NULÄGESBESKRIVNING

3.1 Omgivningar

3.4 Teknisk försörjning

Visby Lasarett ligger norr om Visby i direkt anslutning till havet. Lasarettet är omgivet av grönområden och villabebyggelse. Ytterligare
några minuter med bil norrut ligger Visby flygplats.

Kort om sjukhusområdets försörjning och vad som behöver förstärkas
vid utökad verksamhet.
1903

El

1910

Värme

3.2 Sjukhusområdet
Visby Lasarett byggdes 1903 på strandgärdet norr om Visby med 94
vårdplatser. Under perioden 1930-1950 utökades byggnadsbeståndet
med ytterligare två flyglar mot S:t Göransgatan. En större tillbyggnad
gjordes även under åren 1959-1963.
1990-1997 uppfördes tillbyggnader som skapade utrymme för ca 200
vårdplatser och beräknades för ca 70 000 patientbesök. Tillbyggnaden är ett resultat av en arkitekttävling som vanns av ETV (Eliasson,
Tengbom, Vang).
Planeringen av Visby lasarett utgick från patienten i centrum och var
det första sjukhuset i Sverige som satsade på att bara ha enpatientsrum. På så sätt fick varje patient egen toalett, vilket stärkte patientens
integritet och minskade risken för smittspridning. Mottot för planeringen av det moderna sjukhuset var ”Patienten i centrum”. Att de
flesta vårdrum i de runda byggnaderna har havsutsikt förstärker patientens tillfrisknande. De nya behandlingsbyggnaderna med operation, röntgen, intensivvård och akutvård utformades på ett modernt
sätt och med modern högteknologisk utrustning.
Det senaste tillskottet, en ny byggnad för dialysen invigdes 2006.

3.3 Planerade förändringar
Inom de närmaste åren planeras för en om- och tillbyggnad av akutmottagningen, en ny anläggning för gasredundans och en ny reservkraftsanläggning. Flera löpande mindre ombyggnader planeras, då
många verksamheter har förändrade lokalbehov.

Värmeförsörjning sker idag med havsvatten via värmepump som klarar ner till +2-3˚C. Förstärks av fjärrvärme vid behov. Kapacitet i befintligt system för eventuellt ökat behov behöver utredas.

Kyla
1930

Kylningen sker på samma sätt som uppvärmning. Tillgången på kyla
är mättad. Måste byggas ut vid ökat behov. Vid stort kylbehov startas
ytterligare kylkompressorcentral men det täcker ändå inte nuvarande
behov av kyla.

Medicinsk gas

1960

Andningsluft, oxygen och lustgas används inom sjukvården.
Idag finns en oxygentank norr om sjukhuset. För att skapa redundands
i tillgången på gasen planeras ytterligare en tank söder om sjukhuset.
Även för andningsluften planeras redundans.
Alla tryckvakter (förekommer på operations- och vårdavdelningarna)
planeras bytas ut.

Tappvatten kallt/varmt

Aktuell bild

SIDA 6

2 olika 12 kV matningar finns inkommande i fastigheten.
Ny reservkraftsanläggning är upphandlad och projektering pågår. Anläggningen beräknas klar 2019. Den kommer att klara 170 % av dagens behov. Det finns begränsad möjlighet till utbyggnad i befintliga
ställverk. Begränsningen avser fysiskt utrymme för utbyggnad.

Två dricksvattenledningar kommer in i huset. En avhärdningsanläggning finns. Vattentrycket är bra. Behovet är 90-100 m3/dygn. Inga kapacitetsproblem så länge staden kan leverera vatten. Sjukhuset prioriteras vid ev. vattenbrist. Sjukhuset har dricksvattentankar som kan
fyllas med tankbil. Klarar ett halvt dygnsbehov.
Sjukhuset har också ett eget borrhål men vattnet är inte tjänligt.
Vatten värms av värmesystemet.
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3. NULÄGESBESKRIVNING
Ånga

Endast sterilcentralen använder centralånga.

Distribution av material och avfall.

Sop- och tvättsugsanläggning finns inte idag.
Materialförsörjning och sophantering sköts och beställs av verksamheter och utförs av vaktmästeriet.

Rörpost

Förekommer mellan kemlab och intensivvårdsavdelningen. Hanterar
blodpåsar. Ett mindre system för blodprover planeras mellan kemlab
och akutmottagningen.

Ventilation

Ett aggregat försörjer en husdel i alla plan. Ventilationen är planerad
för och uppfyller det flödeskrav som fanns då huset byggdes.
En operationssal används för ortopedi och har HEPA-filter i taket, s.k.
LAF-tak. För ökade flöden krävs att aggregaten ”varvas upp” och att
kanalsystemet byggs ut. Fläktrummen är trånga.

Styr och övervakning

Systemen nyligen utbytta och utbyggbara.

Kallelsesystem, akutlarm och överfallslarm

Överfallslarm saknas. Kallelsesystem planeras uppdateras med
”BEST” 2020.

Passersystem

ASSA ARX, kort och kod.

Radio, telefoni, data

Central radio och TV-anläggning är inkopplad.
Utbyte av patientövervakningssystem planeras.

3.5 Behandlingsbyggnaden
•
•

Byggnaden är uppbyggd kring en pelarstomme och med en indragen fläktvåning. Modulen är 7,2 x 6,4 m.
Våningshöjder
plan 2 och 3: 3,55 m
plan 4 och 5: 4,2 m (röntgen och operation)
Plan 6: 4.5 m (fläktrum).

Begränsningar
• Plan 6, fläktrumsvåningen, medger inte en önskad större utbredning för fläktaggregat.
• För att få plats med redundant teknik krävs våningshöjder om ca
4,7 m i operationsavdelningen.
• Större omdisponeringar av vårdfunktioner inom dagens vårdyta
kompliceras av brist på teknikutrymme ovan undertak.
• Rum för el, tele och data kräver större yta idag.
• En hisskorg för transport av IVA-patient bör vara ca 2,7 x 3,9 m,
jämfört med dagens hisskorg som är 1,8 x2,7 m. Se resonemang
om platsbehov för IVA-säng s. 10.
Framtida behov
Studier av lämpliga framtida modul / pelaravstånd utförs inte i denna
förstudie, men operationsavdelningens behov bör beaktas i samband
med planeringen av om- och tillbyggnaden av akutmottagningen.
Verskamheter i behandlingsbyggnaden.
De verksamheter som direkt berörs av förstudien är operationsavdelningen med en poliklinisk mottagning, pre-, postoperation och
intensivvårdsavdelning. I samma byggnad finns sterilcentral, akutmottagning samt service och diagnostik. Verksamheterna har starka
samband mellan varandra. När en verksamhet förändras påverkas
även de andra. Akutmottagningens behov av utökning är prioriterad
och en orsak till att denna förstudie tas fram.

Operationssal Visby Lasarett

Antal personal dagtid i direkt
anslutning till avdelning:
•
•
•
•

Operation inkl dagkirurgi och
anestesi ca 60 personer
Prepostop 5 personer
IVA ca 18 personer
Därtill verksamhetschef mfl 3p
Totalt cirka 86 personer

Brandlarm och sprinkler

Sjukhuset är inte sprinklat. Brandlarmet är heltäckande. Sjukhuset är
brandsektionerat och godkänt av brandmyndigheten.
För framtida planering gäller riktlinjer i PTS.
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4. VERKSAMHETSINNEHÅLL I BEHANDLINGSBYGGNADEN

4.1 Verksamheter i förstudien
Operationsavdelningen
Nuläge
• 5 operationssalar, ca 38 kvm.
• 2 operationssalar, 26 resp 30kvm för dagkirugi i en annan byggnad. (ej inräknad i befintlig yta)
Till varje operationssal hör ett förberedelserum. Två salar delar på
ett avvecklingsrum, vilka ej krävs på en modern operationsavdelning.
Salarna har korridor på båda sidor och därmed inget dagsljus.
Prioriterade samband
Sambanden till akutmottagningen, förlossningsavdelningen och sterilcentralen är prioriterade. Hissen för de kritiska akuta transporterna
från akutmottagningen och förlossningen är för trång för sitt ändamål,
se s.7 ang hissens storlek. Transporter från helikopterplattan sker via
huvudhissarna. Det viktiga sambandet med sterilcentralen sker via
två hissar, en för smutsig disk och en för rent gods. En autoklav på
operationsavdelningen används på jourtid av operations personal.
Framtida behov
• 5 operationssalar
• 1 interventionssal (PCI)
• 2 dagoperationssalar.
För att skapa utrymme för utrustning stor personalstyrka på operationssalarna föreslår BOV:en en fri yta om 60 kvm till nya salar. Till
detta kommer inbyggd teknisk utrustning och genomräckningsskåp
som gör att bruttoytan på salar närmar sig ca 70kvm. Med ökat krav
på luftomsättning och effektivitet rekommenderas att man placerar uppdukningsrum i direkt anslutning till operationssalen. Av hygienskäl eftersträvas få dörrar och få dörröppningstillfällen.
Ett förändrat arbetssätt gör att förberedelserummen kan ersättas av
ett par förberedelseplatser på pre- postopavdelningen. Som underlag
för ytberäkningar i denna förstudie utgår vi från ett kluster om ett
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uppdukningsrum, ett mindre sköljrum och två operationstvättställ /
två operationssalar, se figur nästa sida.
För ökad patientsäkerhet är det önskvärt att rum och funktioner
inte är spegelvända. En sådan lösning är ytkrävande och ger långa
gångsträckor. Lösningen bör dock prövas i nästa skede.
En ny sal för PCI planeras. I anslutning till salen behövs förberedelserum, granskningsrum, eventuellt manöverrum och ett teknikrum.
På sterilmottagningen planeras en diskmottagning, vilket gör att all
disk inte kommer att behövas diskas på operation. Bör utredas om
den framtida sterilcentralen även kan innehålla ett sterilt förråd.

gen planeras ett samnyttjande av funktionsytorna. Några av platserna
utformas för förberedelse inför vissa kirugiska ingrepp. Alla platser
ska vara avskilda, men väl överblickbara. En övervakningsyta varifrån
man kan se alla patienter är ett önskemål som verksamheten uttryckt
vid platsbesök. Stödfunktioner kan delas med IMA.
Patienter till dagoperation och patienter som kommer från vårdavdelning till operation har olika behov i pre- postopmiljön. Till exempel
kan dagvårdspatienterna piggna till efter en operation i en vilfåtölj,
medan andra patienter har stort behov av övervakning i säng.

Pre- och postoperation
Nuläge
20 patientplatser fördelade på pre- och postoperation.
Stödfunktioner delas med IMA / IVA.
På pre-operation förberedes patienten för operation. Efter operationen förs patienten sovande till en post-operationsplats där patienten
vaknar under övervakning.
Sängplatserna på pre- och postop uppfyller inte dagens mått avseende integritet, hygien och arbetsmiljö.
I anslutning till preoperation finns en poliklinisk mottagning dit patienten kommer för ett förberedande besök inför operation.
Prioriterade samband
Pre- och postoperationsplatserna har ett nära samband med operaionsavdelningen samt IMA / IVA.
Framtida behov
• 16 pre- postopplatser
• 4 pre- postopplatser för dagkirurgins patienter.
För att få en jämnare fördelning av pre- och postopplatser under da-

FÖRSTUDIE • LOKALBEHOV OP / IVA • VISBY LASARETT

vårdavdenling

hem

sängar
vilfåtöljer
/ dagkirurgi
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förb.
platser

sängar

OPERATION

princip för samordnad övervakning
kirurgi- och dagkirurgipatienter på pre- postop

4. VERKSAMHETSINNEHÅLL I BEHANDLINGSBYGGNADEN
huvudhissar
personal och materialtransporter
helikoptertransporter

N

handtvätt

akuta transporter från helikopterplattan till akutmottagning /
huvudhiss via plan 2

H

korridor
op-sal

gods

op-sal

pers

sängtransp

polop

IVA

förb avveckling förb
korridor
kluster på operationsavdelning dagens utförande

OPERATION

PRE-POSTOP

fönster / dagsljus
op-sal

IVA

sängtransp

uppdukning op-sal
skölj

handtvätt

sterilhissar

korridor

akuthiss

kluster på operationsavdelning framtida koncept
fönster / dagsljus
op-sal

korridor

uppdukning op-sal
handtvätt

uppdukning
handtvätt

skölj

6. vent

6. vent

5. operationsavdelning

5. pre- postop

5. IVA

4. röntgen

4.

4. endoskopi

3. akutmott

3.

3. förlossning

2. sterilcentral

2.

2. teknik

6. vent

kluster på operationsavdelning där funktioner inte
är spegelvända

Sektion genom operationsavdelningen

Operationskluster olika utföranden

Behandlingsbyggnaden med viktiga transportvägar
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H

Sektion genom pre-postoperation och IVA
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IVA-IMA
Nuläge
• 3 IVA-salar á ca 18-20 kvm
• 2 IVA-salar á 20 kvm med sluss och hygienrum
• 2 IVA-salar á 2 platser ca 27 kvm med gemensamt hygienrum
• 1 akutsal.
• 1 anhörigrum á 10 kvm
Salarna är små och rymmer inte den utrustning som vården kräver.
Hygienrum saknas.
Framtida behov
Den framtida Intensivvårdsavdelningen planeras för större enkelrum
med hygienrum i direkt anslutning till varje vårdrum. I projektidirektivet nämns vårdplatser för IMA (intermediär vård). Dessa platser
riktar sig till patienter som inte fullt ut behöver intensivvård, men
som är för sjuka för att läggas in på en ”vanlig” vårdavdelning. Proffessionellt har de samband med pre-postoppatienter.
•
•
•
•
•

3 IVA-salar á ca 30 kvm 1 pat med vardera hygienrum
2 IVA-salar á ca 30kvm 1 pat med sluss och hygienrum
2 IMA-salar á 2platser med gemensamt hygienrum
1 akutsal / procedursal
1 anhörigrum

Utrymme för anhöriga ska finnas på eller i direkt anslutning till avdelningen. En sådan enhet bör innehålla ett uppehållsrum med pentry, WC, övernattningsrum. Plats för barn bör också beaktas.

4.2 Övriga verksamheter I
Behandlingsbyggnaden
Akutmottagningen

Region Gotland har beslutat att bygga om och bygga till akutmottagningen. Lokalerna är för trånga för de funktioner som finns där idag.
Denna rapport svarar på frågan om den yta som i ett beslut 2015
tillförts operationsverksamheten är tillräcklig för operationsverksamhetens behov.

Service och diagnostik

Resursområdet innehåller:
• laboratoriemedicinskt centrum,
• medicinsk teknisk avdelning,
• röntgen,
• bemanningsenhet,
• sterilcentral,
• planeringsenhet vård

Röntgen

är en teknikintensiv verksamhet och varje förändring i utrustning
innebär lokalanpassningar.

Sterilcentralen

En förstudie genomförs 2018/2019 på sterilcentralen. Utredningen
gäller en utökning av verskamheten med en diskcentral.

Övrigt

Även medicinsk teknisk avdelning och specialitetsområdet kirurgi /
urologi och endoskopi har stort behov av utökade verksamhetsytor.

4.3 Inre flöden och sambandsbehov
Flöden
Patienter, besökare, personal och varutransporter når behandlingsbyggnaden - byggnad 23 via huvudkorridoren och huvudhissarna i
hus 24. Operationsavdelningen har höga renhetskrav och nås via sluss
eller personallokaler. Akuta transporter från akuten och förlossningen sker via hiss till operationsavdelningen. Mellan sterilcentralen och
operationsavdelningen transporteras gods i separata hissar avseddda
för smutsigt respektive rent gods.
Transporter från helikopterplattan sker via en bakre entré på plan 2
och huvudhissarna.
Se sektion och plan som visar nuläget s.7 och s.9 samt verksamhetschefens vision s. 14.
Framtida behov
För fortsatt planering av OP/IVA utgör steril- och akuthissarna viktiga
anslutningspunkter. Hissen som idag används för akuta transporter
behöver vara större.
IVA-transporter kräver större mått idag jämfört med kravet när huset
byggdes.

En säng för IVA-transport är ca 2,2 X 1 m exklusive transportutrustning och personal. Måttet är styrande för korridor-, dörrbredder och hisskorgens storlek. En hiss för IVA-transporter ska ha plats
för säng med tillhörande transportenheter och personal i sängens
båda ändar. Beroende på utrustning kan platsbehov inklusive personal sträcka sig till ca 4,4 m. Utrustning för dränage etc finns även på
sängens sida. Se figur till höger.
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5. UTREDNING OCH ANALYSERADE SCENARIER

5.1 Process/utredning placeringar/förslag
Den bärande idén för Operations- och Intensivvårdsavdelningen är
att lokalerna ska stödja personalens arbete, patientens bästa väg genom vården och främja respektfulla möten. Lokaler där personal och
besökare vistas mer än tillfälligt ska ha direkt dagsljusinfall. Teknik
och försörjning av varor och tjänster ska fungera tillfredsställande.
Arkitekturen skall skapa en harmonisk och balanserad kombination
av funktion, hållbarhet och skönhet.
Denna rapport kommer inte att presentera en ny planlösning, men
genom en arearedovisning beskriva en uppskattning av det ytbehov
som verksamheten har.
Inledning
Detta kapitel redovisar hur arbetet med rapporten framskridit.
Arbetet har skett i tre steg; Analys – Koncept – Förslag.

ANALYS

ANALYS

ANALYS

KONCEPT

KONCEPT

KONCEPT

FÖRSLAG

FÖRSLAG

FÖRSLAG

TID

Möten
Förstudien inleddes med ett platsbesök på Visby Lasarett där verksamhetschefen för operation- och IVA-avdelningen presenterade
verksamheten och sin vision för framtida arbetssätt. Projektgruppen
har sedan träffats varje vecka via skype för avstämning och planering,
samt ytterligare en gång i Visby.
Till styrgruppens möten har framdriften av rapporten presenterats
och beslut om fortsatt arbete fattats.
Verkamhetsrepresentanter har inte deltagit i arbetet.

Analys

Analysskedet har syftat till att kartlägga de förutsättningar som funnits för att genomföra uppdraget.
Arkitekterna har tagit del av
• tidigare utredningar,
• tillgängligt ritningsunderlag samt
• muntlig information från projektledning, lokalplanerare, förvaltare och verksamhetsföreträdare.
• akuta flöden och andra viktiga samband har identifierats
• verksamheters framtida behov har identifierats genom projektdirektivet.
Tidigare utredningar redovisas i:
• Lokalförsörjningsplan 2020-2024, HSF.
• Akutmottagning, behovsanalys och förenklad förstudie lokaler,
2018-08-14 HSF, TF
I projektdirektivet nämns framtida önskat antal vårdfunktioner och
ytor för dessa. Stödfunktioner nämns inte. För att uppskatta verksamheternas hela framtida lokalbehov har en lokallista upprättats. Denna
lokallista visar både nuvarande och uppskattade framtida areor per
funktion och verksamhetsdel. PTS (projektteknisk standard) och erfarenheter från andra liknande verksamheter har legat till grund för
det uppskattade ytbehovet.

Slutsats av analysskedet:
Det framtida lokalbehovet är avsevärt större än den yta som är tillgänglig.

I avsnittet om operationsavdelningen s. 8, beskrivs hur operationsklustret förändrats över tid. Konceptet i rapporten bygger på att två
vårdrum samverkar kring en övervakningsplats, respektive att två
operationssalar samverkar kring ett uppdukningsrum.

Inplaceringstest

Från analysen av lokalbehovet vet vi att de framtida verksamheterna
inte får plats i sin nuvarande yta kompletterad med 200 kvm. Därför
har vi prioriterat att visa vilka ytor och hur många kvadratmeter som
inte får plats. För det har vi skapat några olika scenarier.
•
•

Scenario A visar operationssalar och IVA-salar enligt projektdirektivet, placerade på den befintliga planlösningen.
Scenario B visar detsamma men spegelvänt placerat.

Scenario B hade två syften:
• att undersöka om annan fysisk form än dagens ger bättre förutsättningar för att få plats inom den anvisade ytan.
• att ge bättre förutsättningar för ombyggnad under pågående
verksamhet. Om ombyggnad för operation äger rum på annan
plats än befintlig är det möjligt för verksamheten att fungera utan
större störningar för att sedan flytta in i nya lokaler.
Ytterligare ett par scenarier testades:
• att inom tillgänglig yta (befintlig + 200 kvm) visa hur många salar
på minst 50 kvm som inryms.
• att skapa en operationsavdelning med 4 salar på 54-60 kvm stora
och två befintliga salar.
Scenario A och B redovisas på sidorna 12 och 13 i rapporten.

Koncept
I konceptskedet bestäms den övergripande bärande idén för den utökade verksamhetens layout.
I den här förstudien bygger konceptet på erfarenheter från andra
liknande projekt, verksamhetschefens vision, samt inspiration från
CVA:s ”Konceptprogram för Högteknologiska lokaler” 2015. Se foto
och figurer s. 14.
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Slutsats av konceptskedet:
Inget av de testade scenarierna skapar en
fungerande OP-IVA-verksamhet.
Den rektangulära byggnadskroppen har
ingen fördel framför den vinklade i fråga om
plats för fler OP-salar. Däremot är den djupa
byggnadskroppen till fördel för op, men till
nackdel för IVA
SIDA 11
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Inplaceringstest Scenario A

Projektdirektivets 8 operationssalar, 5 IVA-salar och 4 IMA-platser
placeras med önskade storlekar i befintlig byggnadskropp.

huvudhissar
personal och materialtransporter
helikoptertransporter

N

H

Syftet med inplaceringen har varit att illustrera konsekevenserna för
dagens planlösning och tillgängliga yta att utöka vårdytor enligt projektdirektivet.
Prioritering har varit att operationssalar och vårdrum ska placeras så
att de får dagsljus. De stödfunktioner som inte nämnts i projektdirektivet har angetts med sin befintliga storlek.

Konsekvenser OP och pre-postop
• Alla stödfunktioner ryms inte i den tänkta tillbyggnaden.
• Ombyggnader kan inte göras under pågående verksamhet
• Hela pre- postoputrymmet upptas av annan verksamhet.
Fördelar IVA
• Antalet IVA och IMA-salar med hygienrum enligt projektdirektivet
uppfylls.
• Alla vårdrum har fönster

op
60 kvm

preop
handtvätt

op/ PCI
60 kvm

desinfektion
uppdukning liten, 12 kvm
25 kvm

vårdrum IVA
25 kvm

uppdukning
25 kvm
desinfektion
liten, 12 kvm

uppdukning
25 kvm

desinfektion
liten, 12 kvm

preop
handtvätt

sluss
8 kvm

preop
handtvätt

sluss
8 kvm

RWC/ D
RWC/ D spolo
spolo 8 kvm
8 kvm

dag. op
60 kvm

op
60 kvm

RWC/ D
spolo
8 kvm

övervakn. bef.

Fördelar OP
• 8 salar med fri yta 60 kvm.
• Alla salar utom två har dagsljus.
• Alla salar har tillgång till uppdukningsrum, sköljrum och handtvätt.
• Personalens omklädningsrum kan vara kvar där de är idag.
(samma storlek)

RWC/ D
spolo vårdrum IVA
8 kvm
25 kvm

dag. op
60 kvm

vårdrum IMA
2 pl.

vårdrum IVA
RWC/ D 25 kvm
spolo
8 kvm

uppdukning
25 kvm

op
60 kvm

op
60 kvm

akutrum/
interventionssal
40-50kvm

op
60 kvm

sterilhissar

vårdrum IMA
2 pl.

vårdrum IVA
25 kvm

RWC/ D
spolo
8 kvm

RWC/ D
spolo
8 kvm

vårdrum IVA
25 kvm

akuthiss

yta som motsvarar 200 kvm
tillbyggnad

Konsekvenser IVA
• Ett stort antal stödfunktioner ryms inte på ytan.

Sammanfattning
Att utöka befintlig OP- och IVA- ytor med större salar enligt projektdirektivet medges ej inom samma yta.
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Illustration: konsekvens av inplacering Op-salar och IVA-salar i befintlig byggnad. Dessa har storlek och antal enligt projektdirektivet.
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Scenario B

Projektidrektivets 8 operationssalar, 5 IVA-salar och 4 IMA-platser
placeras med önskade storlekar.
Operationssalar i norra byggnadsdelen, IVA i södra byggnadsdelen.
Syftet med inplaceringen har varit att liksom i Scenario A illustrera
konsekevenserna för dagens planlösning och tillgängliga yta att utöka
vårdytor enligt projektdirektivet. I scenario B testas dessutom om det
är fördel att operationssalar placeras i nuvarande IVA:s yta. Den södra och norra byggnadsdelen har olika form. Teoretiskt kan befintliga
operationssalar kan vara i drift under ombyggnadstiden.
Fördelar OP
• 8 salar med fri yta 60 kvm.
• Alla salar utom en har dagsljus.
• Alla salar har tillgång till uppdukningsrum, sköljrum och handtvätt.
• Ombyggnad kan teoretiskt göras under pågående produktion
Konsekvenser OP och pre-postoperation
• Ett stort antal stödfunktioner får inte plats på ytan.
• Sterilhissarna kommer perifert.
• Dåliga inre kommunikationer
• Hela pre- post oputrymmet upptas av annan verksamhet.
Fördelar IVA
• Inga fördelar kan noteras för IVA:s placering i södra byggnadsdelen.
Konsekvenser IVA
• Alla salar får inte dagsljus.
• Den södra byggnadens djupa byggnadskropp med få fönster kan
inte effektivt nyttjas för IVA:s behov, eftersom de flesta funktioner
kräver dagsljus.
Sammanfattning
Att utöka befintlig OP- och IVA- ytor med större salar enligt projektdirektivet medges ej inom samma yta.

huvudhissar
personal och materialtransporter
helikoptertransporter

N

sluss
8 kvm

RWC/ D
spolo
RWC/ D 8 kvm
spolo
8 kvm

preop
handtvätt

vårdrum IVA
25 kvm

stödfunktioner

vårdrum IVA
25 kvm

sluss
8 kvm

vårdrum IVA
RWC/ D 25 kvm
spolo
8 kvm

RWC/ D
spolo
8 kvm

preop
handtvätt uppdukning

uppdukning
25kvm

25kvm

desinfektion
liten, 12 kvm

desinfektion
liten, 12 kvm

RWC/ D
spolo
8 kvm

vårdrum IVA
25 kvm

op
60 kvm

dag.op
60 kvm

vårdrum IMA
2 pl.

RWC/ D
spolo
8 kvm

op
60 kvm

dag.op
60 kvm

vårdrum IVA
25 kvm
preop
handtvätt

desinfektion
liten, 12 kvm

uppdukning
25 kvm

desinfektion
liten, 12 kvm

op
60 kvm

preop
handtvätt

preop
handtvätt

akutrum/
interventionssal
40-60 kvm

H

op/ PCI
60 kvm

uppdukning
25 kvm

sterilhissar

op
60 kvm

op
60 kvm

uppdukning
25kvm

desinfektion
liten, 12 kvm

akuthiss

yta som motsvarar 200 kvm
tillbyggnad

Illustration: konsekvens av inplacering Op-salar och IVA-salar med storlek och antal enligt projektdirektivet spegelvänt i bef byggnad
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Principbild för operationsenhet illustrerad
utan och med mellanliggande rum och med
stödfunktioner i byggnadens mittkärna. (CVA)

IVA-modulen - ur patientperspektivet (CVA)

I samband med ett studiebesök på OP/IVA illustrerade verksamhetschefen Magnus Iversen sitt koncept för en fungerande verksamhet.
centraloperation
op-sal

Principer för kluster

pre-postop

”Konceptprogram för Högteknologiska lokaler”
har varit en inspirationskälla för arbetet med
rapporten.
Programmet togs fram av CVA (Centrum för vårdens arkitektur) 2015. En bearbetning pågår och
beräknas vara klar under 2019.
Figurer på denna sida är hämtade ur konceptprogrammet.

SIDA 14

IVA

dagkirurgi
PCI

op-sal

pre-postop
dagkirurgi

procedursal
IMA

Abstraktion av Magnus Iversens flödesschema
Koncept enligt verksamhetschefen Magnus Iversen:
Alla 8 operationssalarna utformas lika. PCI-salen placeras närmast
dagkirurgin. Den kan även användas som akutsal.
För pre-postavdelningen beskrivs skilda flöden för inneliggande patienter och för dagkirurgin på grund av patienternas olika grad av
eftervård. Pre-postop och IMA har ett nära samarbete. Verksamhetschefen framhöll även vikten av nära tillgång till vårdnära administrativa platser.
I princip stämmer denna redovisning överens med CVA:s koncept.
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Förslag / slutsats / resultat

Prioritet i förslagssksedet har varit att uppskatta och illustrera den yta
som operationsavdelningen, pre- och postoperationsavdelningen och
IVA/IMAverksamheten behöver.
Den nya ytan består av
• de funktionsytor som nämns i projektdirektivet. (bef + 200 kvm)
• en uppskattning av de stödfunktioner som finns idag, utökat proportionerligt med antalet ökade funktionsytor.
För ytor se s. 17

Reflektion och frågeställningar
En omdisponering av OP/IVA och pre-postop, påverkar även stödfunktionerna. Dels till antal när nya salar tillförs, men även till ytan för att
uppfylla dagens krav på hygien, arbetsmiljö och tillgänglighet. Samtidigt bör utredas hur dagsbehovet ser ut. Kan funktioner samnyttja
lokaler? Är förrådsbehovet tillfredsställt? Ska allt material förvaras
inom avdelningen, finns det material som inte är frekvent använt och
som kan förvaras på annan plats i sjukhuset?
I förstudien har vi antagit att stödfunktioner växer med antal operationssalar. När dagkirurgin och operationsavdelningarna slås ihop
uppstår även samordningsvinster. Hur personalstyrkan påverkas av
förändringen bör också utredas.
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Utmaningar
Den befintliga byggnadens begränsningar i
• vinklad byggnadsform
• pelaravstånd
• våningshöjder,
• placering av akuthiss och sterilhissar.
• Den i förstudien 2015 föreslagna utbyggnaden av akutmottagningen reducerar antalet fönster.
• För ökad patientsäkerhet är det önskvärt att rum och funktioner
inte är spegelvända. En sådan lösning är ytkrävande och ger långa
transportsträckor. Lösningen bör dock prövas i nästa skede.
• höga hygienkrav gör att det är svårt att stänga av delar av en operationsavdelning för ombyggnad.
• Ändring av installationer påverkar undertakshöjder och medför
avstängningar.
• Det finns inget utrymme i befintligt fläktrum för nya aggregat.
Att tänka på vid tillbyggnad:
• Våningshöjder och anknytning till befintlig byggnad ska stödja viktiga och kritiska flöden. Även under entreprenadtiden.
• Val av verksamhet i den nya byggnaden respektive i den befintliga
• Tekniska val och arkitektonisk gestaltning ska stödja vården på ett
hållbart sätt.

	
  
	
  
	
  

IVA	
  3	
  -‐	
  2	
  personal	
  p er	
  2	
  patienter	
  
Låg	
  synlighet:	
  modul	
  till	
  korridoren	
  
Hög	
  synlighet:	
  mellan	
  patientrum	
  
Hög	
  synlighet:	
  dokumentationsrum	
  till	
  patientrum	
  
	
  

	
  
NKS	
  IVA	
  –	
  2-‐3	
  personal	
  p	
  er	
  2	
  patienter	
  
Medium	
  synlighet:	
  m odul	
  till	
  korridoren	
  
	
  
Låg	
  synlighet:	
  mellan	
  patientrum	
  
Medium	
  synlighet:	
  dokumentationsrum	
  till	
  
patientrum	
  

Utrecht	
  IVA	
  –	
  2-‐3	
  personal	
  p er	
  4	
  patienter	
  
Hög	
  synlighet:	
  modul	
  till	
  korridoren	
  
Medium	
  synlighet:	
  mellan	
  patientrum	
  
Hög	
  synlighet:	
  dokumentationsrum	
  till	
  
patientrum	
  

	
  

	
  

Sammanfattningsvis	
  kräver	
  anpassning	
  av	
  tvåpatientrum	
  till	
  enpatientrum	
  
att	
  bemanningsmodeller	
  och	
  designstrategier	
  arbetar	
  tillsammans	
  för	
  att	
  
uppnå	
  en	
  lösning	
  där	
  anställda	
  kan	
  vara	
  effektiva	
  och	
  känna	
  sig	
  nöjda.	
  
Patientrumsmodulen	
  måste	
  utformas	
  för	
  att	
  möjliggöra	
  en	
  optimal	
  balans	
  
mellan	
  integritet,	
  synlighet,	
  tystnad	
  och	
  personalens	
  tillgång	
  till	
  hjälp.	
  	
  

En	
  utformning	
  som	
  tillåter	
  en	
  hög	
  grad	
  av	
  synlighet	
  från	
  patientrummet	
  
till	
  korridoren	
  kan	
  minska	
  personalens	
  känsla	
  av	
  isolering.	
  En	
  miljö	
  som	
  
tillåter	
  flexibla	
  platser	
  för	
  kartläggning,	
  övervakning,	
  observation	
  och	
  
samtal	
  kanske	
  kan	
  stödja	
  variationerna	
  i	
  personalens	
  personligheter,	
  
patientens	
  vårdbehov	
  och	
  förändrade	
  vårdmodeller.	
  

Chalmers Tekniska Högskola: 2015 – Michael Apple – Del 2: Exempel - En jämförande undersökning av intensivvårdsrum

Slutsats:
Resultatet från projektgruppens arbete är en
redovisning av de ytor som behövs enligt projektidirektivet jämfört med befintliga ytor
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6. DIMENSIONERANDE FAKTORER / AREOR

6.1 Dimensionerande faktorer
Areor

För att i ett tidigt skede kunna beräkna ytan för en ny byggnad har förstudien använt en beräkningsmodell som utgår från verksamhetens
behov. I en lokallista har befintliga ytor samt ytor enligt projektdirektivet och uppskattade krav enligt BBR, BoV, PTS med flera regelverk
nedtecknats. Summan av respektive verksamhets rumsytor (NTA) har
multiplicerats med ett nyckeltal som ger LOA (lokalarea) för den aktuella verksamheten. Ett annat nyckeltal ger BTA (bruttoarean). Nyckeltal är medelvärden utifrån erfarenheter framtagna från ett antal nya

vårdprojekt och som inkluderar ytor som ändras beroende på vald
byggnadsstruktur som tex kommunikation och teknik.
LOA anger verksamhetens användbara yta, dvs rumsyta (NTA) och korridoryta inom verksamheten. (Används ofta som hyresgrundande).
BTA anger verksamhetens bruttoarea – då innefattas även gemensamma kommunikationsstråk och teknikutrymmen. Den sammanlagda BTA för alla verksamheter ger byggnadens totala bruttoarea.
LOA för nya ytor kan jämföras med LOA för befintliga ytor.

RUMSAREOR ÄR HÄMTADE FRÅN
PTS OCH ERFARENHET AV ANDRA
LIKNANDE PROJEKT

Verksamhetens slutliga area påverkas av byggnadens utformning. När
byggnaden utformas för att passa en generell vårdavdelning, kan tex
en mottagnings yta i våningen ovanför eller under få en ”ineffektiv”
yta. För en effektiv byggnadsyta är det lämpligt att lägga liknande typer av verksamheter i samma byggnad. Sambandskraven kan dock
ibland anses vara viktigare än den effektiva ytan.
I förstudiearbetet ingår det verksamheter av olika karaktär som har
behov av egna specifika layoutstrukturer och som skiljer sig från varandra. Till exempel har Operationsavdelningen, IVA-avdelningen och
pre-/postavdelningen olika struktur.

Nyckeltal Visby Lasarett

Genom att dividera befintlig LOA respektive BTA med befintliga rumsytor (NTA) får vi fram nyckeltalen för verksamheterna i den befintliga
Behandlingsbyggnaden plan 5, Visby Lasarett.

ARBETE MED
AFP ÄR EJ PÅBÖRJAT HOS OP
OCH IVA

FIKTIVA LOKALLISTOR
OP
PRE-POSTOP
IVA/ IMA

De nyckeltal vi använder för att räkna ut LOA och BTA för kommande
vårdbehov vid nybyggnad är 1,5 respektive 2,0 enligt räkneexemplet
i figuren till vänster.
Dessa nyckeltal stämmer väl överens med de befintliga operationsoch intensivvårdsavdelningarna där faktor LOA är 1,5 och BTA 1,9.
Faktor för befintliga pre- postopavdelningens är LOA 1,2 och BTA 1,4.
På nästa sida redovisas befintliga och uppskattade framtida areor.
De befintliga ytorna har tagits från AutoCAD-filer distribuerade av Region Gotland. De uppskattade ytorna med hjälp av nyckeltal.

Illustration: Arbetsprocess med areor
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6.2 Uppskattade framtida areor och jämförelser med befintliga ytor.

OPERATION

PRE- OCH POSTOP

BEF NTA

OPERATION:
BEF NTA: 868
BEF LOA: 1 323
BEF BTA: 1696

BEF NTA

NY NTA

IVA / IMA

BEF NTA

NY NTA

INTENSIVVÅRD:
BEF NTA: 538
BEF LOA: 734
BEF BTA: 1004

PRE- POSTOPERATION:
BEF NTA: 398
NY NTA: 720
BEF LOA: 490
NY LOA: 1080
BEF BTA: 575
NY BTA: 1440

NY NTA: 1629
NY LOA: 2444
NY BTA: 3258

FÖRKLARING , se även SS_21054_2009. Principfigur till höger visar hur vi räknat.
• Nettoarea (NTA) utgörs av varje rums yta.
• Lokalarea (LOA) utgörs av respektive verksamhets yta, begränsad av yttervägg eller vägg mot
annan verksamhet / allmän kommunikationsyta.
• Bruttoarea (BTA) utgörs av byggnadens yta inklusive fasadliv. Allmänna korridorer och tekniska utrymmen ingår.
I denna förstudie ingår inte fläktrum, undercentral och liknande tekniska utrymmen i BTA.

BTA
LOA

allmän korridor
NTA

NTA

NTA

NY NTA: 773
NY LOA: 1160
NY BTA: 1546

SUMMERING:
NTA

inre korridor
NTA

NY NTA

BEF NTA: 1 804 KVM

NY NTA:

3 122 KVM

BEF LOA: 2 566 KVM

NY LOA:

4 600 KVM

BEF BTA: 3 275 KVM

NY BTA:

6 244 KVM

NTA

VERKS 1 VERKS 2 VERKS 3

FÖRSTUDIE • LOKALBEHOV OP / IVA • VISBY LASARETT

SIDA 17

CA 12 MÅNADER

CA 6 MÅNADER

FÖRSTUDIE

BEHOVSANALYS

FÖRDJUPAD
FÖRSTUDIE

PROGRAMARBETE

SYSTEMHANDLING

IDENTIFIERA VERKSAMHETENS

VERKSAMHETENS BEHOV

LAYOUT VOLYM GESTALTNING

LAYOUT VOLYM GESTALTNING

TEKNISKA VAL

VERKSAMHETENS BEHOV

RUMSFUNKTIONSPROGRAM

GENOMFÖRANDEPLAN

• utredning lämplig modul
• volymskisser
• tekniska val
• layoutskiss
• arearedovisning
• gestaltning / arkitektoniskt uttryck
• genomförandeförslag

•
•
•
•

• tekniska val
• brand / akustik / säkerhet
• val av medicinskteknisk
utrustning
• gestaltning / arkitektoniskt uttryck
• genomförandeförslag
• evakueringsplanering

NY BYGGNAD FÖR OPERATION

•
•
•
•

tekniksamordning
brand / akustik / säkerhet
materialval
val av fast inredning

•
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PROJEKTERING
ETAPP 2 /EVAK IVA

PROJEKTERING
ETAPP 3 IVA

OMBYGGNAD FÖR PRE-POSTOP

OMBYGGNAD FÖR PRE-POSTOP

OCH IMA I F.D. OP-AVD

OCH IMA I F.D. OP-AVD

PRODUKTION
ETAPP 1
NY BYGGNAD FÖR OPERATION

INFLYTTNING
OPERATION

PROJEKTERING
ETAPP 1

PRODUKTION
ETAPP 2
OMBYGGNAD FÖR IVA
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PRODUKTION
ETAPP 2
OMBYGGNAD FÖR IVA

INFLYTTNING IVA IMA
PRE-POSTOP

PROJEKTERING - INFLYTTNING BERÄKNAS TILL CA 4 ÅR

KALKYL
BESLUT

KALKYL
BESLUT

KALKYL
BESLUT

rumsfunktionsprogram
layout / 0-handling
tekniska val
brandkrav / akustik/
säkerhet
• arearedovisning
• gestaltning / arkitektoniskt uttryck
• genomförandeförslag

EVAKUERING IVA

• verksamhetsbeskrivning
med nuläge och uppskattat framtida verksamhetsbehov.
• Externa och interna
samband redovisas i
text och illustreras i
flödesschema
• lokallista

• identifiera fastighetens
möjligheter och begränsingar
• identifiera översiktligtverksamhetens areabehov
• uppskattning av ombyggnads / nybyggnadskostnad från kvm-pris

KALKYL
BESLUT

ÖVERSIKTLIGA AREABEHOV

KALKYL
BESLUT

CA 6 MÅNADER

KALKYL
BESLUT

CA 3 MÅNADER

KALKYL
BESLUT

KALKYL
BESLUT

CA 3 MÅNADER

KALKYL
BESLUT
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7. SLUTSATS OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE

7.1 Slutsats

7.2 Nästa steg

Förstudiearbetet har visat att en utökning av OP/IVA:s lokaler inte är
möjlig inom de ramar som anges i projektdirektivet.
Den yta som OP/IVA och pre-postop tillsammans behöver för att driva
evidensbaserad vård utifrån dagens regelverk är:

För en långsiktig planering för utökning av verksamheterna bör följande steg ingå:
• Verksamhetsfunktionsprogram med behovsanalys och lokallista,
externa och interna sambandskrav.
• En fastighetsutvecklingsplan som svarar på frågor som vilken status olika byggnader har och vilka verksamheter de passar för på
lång sikt. Förslag till sjukhusets expansionsområden.
• Lokalförsörjningsplanen svarar på frågor om verksamheters långsiktiga behov och samband.
• En förstudie som föreslår placering av operations- och IVA-verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv och med utgångspunkt i
fastighetsutvecklingsplanen.
• Olika layouter bör prövas, för att komma fram till en god arkitektonisk lösning där funktionskrav, tekniska krav och estetiska krav
skapar en hållbar och vacker byggnad för god arbetsmiljö och gott
tillfrisknande.
• Projektering som inleds med ett systemskede och planering för
etappvis genomförande.

Uppskattat totalt ytbehov:
BEF NTA: 		1 804 kvm
BEF LOA:		2 566 kvm
BEF BTA:		3 275 kvm

NY BTA: 3 122 kvm
NY LOA: 4 600 kvm
NY BTA: 6 244 kvm

Fläktrum ingår inte i redovisad BTA.
De funktioner som utökats enligt projektdirektivet utgör ca 1190 kvm
av NTA, vilket är en ökning med 620 kvm jämfört med dagens motsvarande ytor. Se redovisning på s. 17.

Slutsats och förslag:
En utökning av OP- och IVA:s verksamheter enligt
projektdirektivet ryms inte inom tillgänglig yta.
Resultatet från projektgruppens arbete är en redovisning av de ytor som är konsekvensen av en
om- och tillbyggnad enligt projektdirektivet.
En ny byggnad för operationsverksamheten om
ca 3000 kvm BTA och en ombyggnad om ca 3000
kvm BTA för IVA, IMA och pre- postop föreslås.

7.3 Genomförande
Ombyggnad av en operationsverksamhet är komplex. Tekniska system måste bytas ut. Fläktrummet har inte plats för att bygga ut tekniska system. Att bygga om utan att störa pågående verksamhet är
inte möjligt. IVA och pre-postoperation har större möjlighet att få bra
ombyggda verksamhetsytor i befintlig byggnad.
Vi föreslår en ny byggnad för operationsverksamheten.
I en ny byggnad kan våningshöjder väljas efter resp verksamhets behov, en ny akuthiss får ändamålsenlig storlek och en ny teknikvåning
ger förutsättningar att uppfylla krav på luftomsättning som krävs av
hygienskäl.
Akutmottagning i bottenvåning ger snabba akuta flöden.
Byggnaden dockas till befintlig byggnad på ett sätt så att viktiga flöden upprätthålls.

Förslag till etappvis genomförande av ny och ombyggnad:
• Den nya byggnaden byggs först, operationsverksamheten kan
pågå ostört under produktionstiden, och därefter flytta in i nya
lokaler.
• Den gamla operationsavdelningen byggs om till lokaler för preoch postoperation. Eventuellt kan dessa platser användas för
evakuering av IVA-patienter under ombyggnad av IVA-verksamheten. I annat fall föreslås evakuering av IVA till temporära byggnader under ombyggnadstiden.
• Sist tillskapas utrymmen för polikliniska patienter som kommer
för mottagning och dagkirurgi.
Under hela ombygggnadstiden är det viktigt att alla flöden tillgodoses.

7.4Tidplan
Övergripande visuell tidplan framtagen utifrån nu kända parametrar.
Förutsättningen för färdigställd byggnad inom fastställd tidsramar är
att tidplanen kan hållas. En förutsättning för att kunna hålla tidplan
är ett brett deltagande från sjukvården/verksamheter under projektets gång. Forcering av tider innebär ökade kostnader och ökad resursåtgång för sjukvården/verksamheten.

7.5 Ekonomi
Investeringen för att uppfylla projektdirektivets lokalprogram kan
fastställas först efter en utredning av om- / tillbyggnaders storlek. I
denna förstudie presenteras kvadratmeterkostnader baserade på
nyckeltal från aktuella andra om- och tillbyggnader med samma typ
av innehåll.
Vi uppskattar produktionskostnaden av en ny byggnad med hög teknisk komplexitet till ca 45 - 50 000 kr/kvm. Skillnaden i kostnad mellan om- och tillbyggnad uppskattas till ca 5 000 - 10 000 kr/kvm.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2018/364
13 maj 2019

Rolf Forsman
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS Remiss - Motion. Utveckla Hemse vårdcentral
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige anse motionen besvarad
med nedanstående motivering.

Sammanfattning

Lena Grund (L) har i en motion 2018-06-18 lämnat en rad förslag syftande till
förändringar av Hemse vårdcentrals uppdrag. Motionen innehåller förslag om
satsningar på vårdcentralen i Hemse i form av utveckling till lättakut och genom
etablering av röntgenverksamhet. Förvaltningen instämmer i att primärvårdens
uppdrag behöver säkras men anser att detta måste ske generellt för all
primärvårdsverksamhet. Flera av de föreslagna åtgärderna har redan påbörjats genom
strategiska beslut med sikte på vårdcentralerna eller i andra former. Vårdcentralen i
Hemse bedriver ett aktivt utvecklingsarbete där bland annat införande av
självmonitorering visat sig ge goda resultat. Implementering av olika slag av digital
utrustning är ett prioriterat område och behöver beaktas i investeringsplanen och i
krav- och kvalitetsboken. Etablering av röntgenverksamhet förutsätter betydande
investeringar i utrustning och lokaler och är beroende av utökning med
svårrekryterad personal vilket gör att det i dagsläget inte kan aktualiseras.
Bedömning

Förvaltningen instämmer i motionärens förslag att primärvårdsuppdraget behöver
säkras för att långsiktigt tillhandahålla det som per definition är primärvårdens
uppdrag. Detta måste dock gälla för all primärvård, det vill säga alla vårdcentraler
oavsett lokalisering eller driftform och för de verksamheter som enligt definitionen
utgör primärvård men för närvarande bedrivs i annan organisatorisk del än
vårdvalssystemet, till exempel primärvårdsrehabilitering, mödravård och
barnhälsovård.
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Region Gotland
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En av de viktigaste förutsättningarna för detta är tillgång till kompetent personal
vilket också varit fokus i de senaste årens strategiska beslut till exempel i form av
utveckling av utbildningsvårdcentraler och satsning på fler ST-läkare inom
allmänmedicin liksom stöd för sjuksköterskors vidareutbildning till
specialistsjuksköterska.
Tillgång till specialistkompetens inom geriatrik är ett viktigt område. Att rekrytera
geriatriker till vårdcentraler har inte bedömts möjligt på grund av dagens utmaningar
att kompetensförsörja. Istället har ett strategiskt val gjorts att satsa på
äldresjukvårdsteamet som är ett mobilt team som består av en specialistläkare och tre
specialistsjuksköterskor. Verksamheten riktar sig till patienter i eget boende eller
serviceboende, dock ej särskilt boende och har resurser för 15-20 anslutna patienter.
Målet är att medicinskt stabilisera patienten. I arbetet ingår även att optimera och
samordna övriga vårdinsatser runt patienten
Beträffande kontaktsjuksköterska för patienter med cancersjukdomar är detta ett
prioriterat område som byggts upp med utgångspunkt från de kliniker inom den
specialiserade vården som ansvarar för behandling av dessa patienter. Arbete pågår
för att även skapa möjligheter för kontaktsjuksköterska på vårdcentral.
För att förbättra uppföljningen av patienter efter stroke och hjärtinfarkt har ett ITbaserat uppföljningssystem införts. Systemet tydliggör ner på individnivå vilka av en
vårdcentrals, respektive en läkares, listade som skall prioriteras för uppföljning.
Systemet har implementerats under 2017-2018 och kommer att kunna nyttjas med
full effekt när en bättre bemanningssituation uppnås.
Vårdcentralerna och sjukvårdsledningen följer kontinuerligt tillgängligheten via
telefon och möjligheten att vid behov få tid till läkarbesök. Resultatet är för vissa
vårdcentraler inte tillräckligt bra. Hemse vårdcentral har dock nått telefonmålet under
tio av de tolv senaste månaderna och besöksmålet under sju av de tolv senaste
månaderna. På motsvarande sätt följs att utbudet av drop-in-tider anpassas till det
aktuella behovet på respektive vårdcentral dock utifrån en prioritering mot
tillgängliga resurser. I dagsläget bedöms kriterierna för besöksorsakerna hos de
patienter som tas emot vara välavvägda i detta avseende. I nuläget kan öppethållande
utanför kontorstid inte erbjudas utan att minska tillgängligheten under dagtid.
Att införa röntgenundersökningsmöjlighet har visat positiv effekt vid andra
vårdcentraler nationellt. En möjlig förbättring som identifierats för Hemse
vårdcentral är att patienter som remitteras för lungröntgen skulle kunna hanteras
snabbare. Årligen remitteras från Hemse mellan 275 och 300 patienter för sådan
undersökning, dvs drygt en patient per dag. Införande av en egen röntgenverksamhet
förutsätter dock förutom investering i utrustning bemanning med
röntgensjuksköterska. I nuläget bedöms förvaltningen inte ha erforderligt
investeringsutrymme och dessutom föreligger stora rekryteringssvårigheter av
röntgenpersonal. Införande av röntgen ses därför inte möjligt i dagsläget.
Arbetet att förstärka digitaliseringen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår.
Ständigt utvecklas nya arbetssätt, nya tekniska lösningar och nya kompetenser.
Förvaltningen har också ett uppdrag från nämnden och kommer att ta fram en
strategisk planering för digitalisering för att ytterligare förstärka möjligheterna till nya
arbetssätt med IT som stöd.
Beslutsunderlag

Motion. Utveckla Hemse vårdcentral 2018-06-18
Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2019
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till

Regionfullmäktige

3 (3)

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Satsa på primärvården i Hemse - utveckla till en lättakut och äldrevårdscentral
Utveckling ökar Gotlands möjligheter att möta framtida förändringar. Det går inte att satsa på att
ingen förändring behövs.
Beträffande vården finns ett ytterst viktigt och tydligt budskap från patienter och medborgare - man
önskar en ökad tillgänglighet till sjukvårdens första linje - primärvården. Liberalerna vill göra Hemse
vårdcentral till en vårdcentral med många möjligheter.
Av hälso- och sjukvårdens strategiska plan för 2019-2021 framgår att med närhet avses flera
dimensioner; dels geografiskt, dels tillgänglighetsmässigt i form av öppettider, fysiska/digitala möten
och kontaktmöjligheter men också relationellt vilket skapas genom kontinuitet, samordning, trygghet
och kompetens. Liberalerna vill att Hemse vårdcentral skall utgöra en sådan bas. Hemse vårdcentral
är redan idag en framgångsrik utbildningsvårdcentral och har ett bra teamarbete. Bra
förutsättningar för att utvecklas.
Vården har stora möjligheter att använda IT-lösningar i betydligt större utsträckning än idag. Både på
Gotland och i samarbete med vårdgivare i andra landsting, det är en viktig strategisk fråga för hälsooch sjukvården på Gotland. Liberalerna vill skapa satsningar på fler it-lösningar, skapa
grundförutsättningar så den tekniska utrustningen är lättanvänd och tillgänglig samt med tillgång till
adekvat support.
Liberalerna vill också att en mobil röntgenutrustning tillhandahålls i Hemse för att underlätta t ex för
de äldre, som idag bara har lasarettet att tillgå för fastställande av vissa diagnoser som kanske kunde
ha lösts och behandlats i Hemse, med it-teknikens hjälp.
Liberalerna vill tillföra geriatrisk kompetens i Hemse för att möta den demografiska utmaning med en
åldrande befolkning, som vi vet kommer, speciellt på Gotland. Att bygga ut primärvården genom att
öka kompetensen förefaller förnuftigt både ur ekonomisk och humanitär synvinkel. Kanske att detta
kan bli modellen för att slippa bygga för många personalkrävande äldreboenden. En
äldrevårdscentral är målet.
Det behövs också resurser inom primärvården för cancerpatienter och det behövs mer uppföljning av
stroke och hjärtattacker i den nära vården.
För att uppfylla krav på kvalitet, tillgänglighet, kompetensutveckling, handledning och deltagande i
olika utvecklingsarbeten behövs en viss storlek på en vårdcentral. Vilken storlek detta innebär är
direkt relaterad till uppdragets utformning.
Jag yrkar:
•
•
•

Att uppdraget för Hemse vårdcentral säkras och utvecklas för att långsiktigt
tillhandahålla det som per definition är primärvårdens uppdrag.
Att behovet av geriatrisk kompetens tillhandahålls. Detta kan också utgöra ett
kompetenstillskott till de enheter på lasarettet som behandlar sjukdomstillstånd
med geriatrisk relevans
Att stödet till cancerpatienter förstärks med kontaktsjuksköterka som samarbetar
med läkare och rehab på vårdcentralen vilket önskas i processen Standardiserade
vårdförlopp

•
•
•
•
•

Att uppföljning förbättras efter stroke och hjärtattack i enlighet med Öppna
jämförelser
Att öppettiderna förlängs för att öka tillgängligheten och möta upp den stora
volymen av telefonsamtal och för att klara patientkontraktet.
Att kriterierna för att nyttja drop-in ses över.
Att en mobil röntgen tillhandahålls som kan minimera besök på lasarettet
Att en plan görs för att identifiera och successivt införa fler it-lösningar

Hemse den 18 juni 2018

Lena Grund (L)

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-23

HSN-AU § 6

HSN-AU § 6

RS Remiss - Motion. Utveckla Hemse
vårdcentral

HSN 2018/364

Arbetsutskottets beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet då
en djupare beskrivning behövs i underlaget gällande möjligheten till röntgen på
Hemse vårdcentral.

Lena Grund (L) har i motionen ”Satsa på primärvården i Hemse – utveckla till en
lättakut och äldrevårdcentral” lagt fram förslag om satsningar på vårdcentralen i
Hemse i form av utveckling till lättakut och genom etablering av röntgenverksamhet.
Bedömning

Primärvårdens uppdrag behöver säkras men det måste ske generellt för all
primärvårdsverksamhet. Flera av de föreslagna åtgärderna har redan påbörjats genom
strategiska beslut med sikte på vårdcentralerna eller i andra former. Förslaget om
etablering av röntgenverksamhet har tidigare utretts och befunnits inte leda till de
önskvärda resultaten eller vara ekonomiskt eller kompetensmässigt genomförbart.
Förutsättningarna för etablering av röntgenverksamhet i Hemse beskrevs i svar på
Lena Grunds motion 2014-12-14 (HSN 2015/28 den 13 februari 2015). Inget har
förändrats avseende förutsättningarna sedan dess.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar att ärendet återremitteras då en djupare
beskrivning behövs i underlaget gällande möjligheten till röntgen på Hemse
vårdcentral.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Beslutsunderlag

Motion. Utveckla Hemse vårdcentral 2018-06-18
Tjänsteskrivelse 2019-01-07
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2018/49
5 juni 2019

Rolf Forsman
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förvaltningsrättens dom avseende laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden mottar informationen om förvaltningsrättens
domslut och lägger den till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom 2019-04-26 beslutat upphäva hälso- och
sjukvårdsnämndens beslut §497 2018 om att avveckla systemet för
efterhandskompensation till privata aktörer inom vårdvalsystemet för primärvård.
Ingen överprövning har begärts av Förvaltningsrättens dom varvid denna vunnit laga
kraft.
Mot denna bakgrund skall beräkning och utbetalning ske av efterhandskompensation
som skulle utgått i maj 2018 och i maj 2019 till vårdcentralen Unicare Gotland AB.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat förslag till regionens budgetberedning om
att systemet med efterhandskompensation skall återinföras och formerna för detta.
Beslutet verkställs när beslut i regionfullmäktige föreligger.
Beslutsunderlag

FR Dom 2019-04-26 Mål 4728-18
Tjänsteskrivelse daterad 5 juni 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
1 (1)
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YRKANDEN M.M.
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gotland (nämnden) beslutade
den 7 februari 2018, § 497, att upphäva sitt tidigare beslut, § 432, från den
17 december 2013. Som sammanfattning och bedömning angav nämnden
enligt protokollsutdrag följande. En dom i Förvaltningsrätten i Härnösand i
augusti 2017 har klargjort att lagstöd saknas för efterhandskompensation till
privat drivna vårdcentraler utifrån uppkomna underskott i egenregins
verksamhet. Konsekvensen av domen är att lagstöd saknas för det tidigare
fattade nämndbeslutet. Mot denna bakgrund bör hälso- och
sjukvårdsnämndens beslut upphävas och ingen efterhandskompensation
lämnas för egenregins underskott 2015 och påföljande år.
Marcus Ryding yrkar att beslutet upphävs i enlighet med 13 kap. 8 § 3 och
4 kommunallagen (2017:725), KL. Till stöd för sin talan anför han i
huvudsak följande. Det överklagade beslutet strider mot hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och lagen (2008:962) om valfrihetssystem,
LOV. Nämnden har dessutom överskridit sina befogenheter, eftersom
beslutet måste anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt och därmed rätteligen borde ha fattats av regionfullmäktige.
Skyldigheten att införa och vidmakthålla ett valfrihetssystem innebär att
Region Gotland måste möjliggöra för privata vårdgivare att bedriva
verksamheten på samma villkor som de som gäller för verksamhet som
drivs i regionens egen regi. Regionen fattade den 17 december 2013, § 432,
beslut om en ersättningsmodell i syfte att upprätthålla konkurrensneutraliteten mellan egenregiverksamheten och de privata vårdgivarna.
Beslutet innebar att de privata vårdgivarna skulle kompenseras i efterhand
med anledning av underskott i egenregiverksamheten. Beslutet motiverades
bl.a. med att Konkurrensverket påpekat att en modell för att hantera
eventuella underskott i egenregin i förhållande till privata aktörer bör finnas
för att inte egenregin ska ha konkurrensfördelar. Det överklagade beslutet
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innebär att efterhandskompensationen och därmed konkurrensneutraliteten
upphävs. Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser för de privata
vårdgivarna som gör att verksamheten inte rimligen kan bedrivas på samma
villkor och med samma kvalitet som egenregiverksamheten. Beslutet
innebär således att regionen i realiteten inte tillhandahåller den valfrihet till
medborgarna som lagen föreskriver. Utgångspunkten för tillämpningen av
LOV är konkurrensneutralitet. Eftersom det är regionen som sätter pris på
tjänsterna och konkurrerar om patienterna, blir ersättningsnivån och övriga
ekonomiska villkor av central betydelse för konkurrensen mellan egenregin
och övriga utförare. Utgångspunkten ska vara att de externa leverantörerna
far samma ersättning som egenregiverksamheten. Det måste anses strida
mot principerna om likabehandling i LOV att uppställa olika villkor för
ersättning för privata utförare jämfört med egenregiverksamhet. Om en
upphandlande myndighet underprissätter tjänsten riskerar den upphandlande
myndigheten egenregiverksamhetens existens, men även mångfalden och
kvaliteten. I tjänsteskrivelsen, som ligger till grund för det överklagade
beslutet, anges att egenregin inom primärvården under flera år har redovisat
ekonomiska underskott. Om regionen inte klarar av att producera
primärvård med samma ersättningsnivå som de externa leverantörerna, är
detta onekligen en indikator på att tjänsten är för lågt prissatt. En sådan
prissättning strider mot lagens intentioner och är olaglig. Det överklagade
beslutet ska därmed upphävas. Det överklagade beslutet kommer att få stora
effekter på de privata vårdgivarnas verksamhet och därmed även påverka
medborgarnas möjlighet att välja primärvård. Konsekvenserna för regionen
kan också förutspås innebära att vårdköerna ökar och att vårdgarantin inte
kan efterlevas. Enligt 5 kap. l § KL är beslut av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt förbehållet regionens högsta beslutande organ,
dvs. regionsfullmäktige. Nämnden har därmed inte haft rätt att fatta det
överklagade beslutet, som således bör upphävas även på denna grund.

Sida 3
4728-18

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

DOM

Nämnden bestrider yrkandet och anför i huvudsak följande. Frågan i målet
gäller i huvudsak om det finns någon rättslig skyldighet för regionen att
lämna ekonomiskt stöd till företag med anledning av att regionens
egenregiverksamhet redovisar underskott i förhållande till sin budget. Det är
ingen allmän angelägenhet att lämna stöd till enskilda. För det krävs stöd i
speciallag. Trots det får en kommun, enligt 2 kap. 8 § KL, ge sådant stöd
men endast om det finns synnerliga skäl. Det rör sig emellertid inte om en
skyldighet att lämna företagsstöd. Av Förvaltningsrätten i Härnösands
lagakraftvunna dom den 13 mars 2017 i mål nr 2818-16 m.fl., framgår att ett
företag inte kan grunda någon rätt till stöd på likabehandlingsprincipen
enligt LOV. Skulle LOV på något sätt anses tillämplig på frågan i målet
råder förbud mot laglighetsprövning enligt 10 kap. 4 § LOV. Hit hör även
frågan om hur ett valfrihetssystem ska vara beskaffat enligt 7 kap. 3 § HSL.
I så fall måste överklagandet avvisas. Nämnden kan inte finna att den skulle
vara lagligen förhindrad att ändra sina egna beslut. I detta fall innebär
dessutom beslutet att följa lagen, dvs. att inte lämna bidrag till företag utan
stöd i speciallag. Det är inte någon principiell fråga att följa lagen, utan
tvärtom sådan förvaltning som medborgarna har all anledning att förvänta
sig.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Ska målet prövas genom laglighetsprövning eller som ett mål enligt lagen
om valfrihetssystem?
Ett överklagbart beslut från en kommun eller ett landsting far överklagas
med tillämpning av bestämmelserna om laglighetsprövning i kommunallagen om det inte i lag eller annan författning finns särskilda föreskrifter om
överklagande. Av 10 kap. 4 § LOV framgår att ett beslut som den lagen är
tillämplig på inte far överklagas med stöd av kommunallagen.
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Av förarbetena till 7 kap. 3 § HSL framgår att landstingets beslut att inrätta
ett vårdvalssystem, i vilket även grunderna för ersättning och kraven för att
ingå i vårdvalssystemet fastställs, kan överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol enligt bestämmelserna om laglighetsprövning.
Laglighetsprövningen kan exempelvis avse huruvida landstingets beslut
strider mot bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen om att landstinget ska
utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika. När nödvändiga
beslut redan är fattade och således vårdvalssystemet föreligger blir som
regel i stället bestämmelserna om rättsmedel i LOV tillämpliga (prop.
2008/09:74 s. 45).
Det aktuella beslutet avser upphävande av ett tidigare beslut om
efterhandskompensation för egenregins underskott. Det syftar till att reglera
de övergripande principerna för ersättningen inom vårdvalssystemet.
Beslutet utgör ett generellt beslut avseende vårdvalssystemets utformning.
Förvaltningsrätten anser därför att det inte utgör ett beslut enligt LOV.
Beslutet kan således prövas genom laglighetsprövning (jfr HFD 2017 ref.

35).
Rättslig reglering
Vid laglighetsprövning kan förvaltningsrätten inte bedöma lämpligheten
eller skäligheten i beslutet utan prövningen kan endast ske i den begränsade
omfattning som anges i 13 kap. 8 § KL.
Enligt 13 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas, om
1. det inte har kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för landstinget,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.
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Frågan är om det överklagade beslutet på de av Marcus Ryding angivna
grunderna ska upphävas med stöd av 13 kap. 8 § KL.
Marcus Ryding har anfört att det överklagade beslutet strider mot 7 kap. 3 §
HSL samt LOV. Vidare anför han att nämnden inte har haft rätt att fatta det
överklagade beslutet, eftersom det är ett beslut av principiell beskaffenhet
eller av större vikt enligt 5 kap. l § KL.
Strider beslutet mot 7 kap. 3 § HSL eller LOV?
11 kap. 2 § LOV anges att den upphandlande myndigheten ska behandla
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den
upphandlande myndigheten ska iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt
erkännande och proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem.
Av 2 kap. 3 § LOV framgår att med leverantör avses den som på marknaden
tillhandahåller tjänster som avses i l kap. l § första stycket LOV.
I 7 kap. 3 § HSL anges bl.a. följande. Landstinget ska organisera
primärvården så att alla som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och
sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster samt få tillgång
till och välja en fast läkarkontakt (vårdvalssystem). Landstinget ska utforma
vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl
för något annat. Ersättningen från landstinget till utförare mom ett
vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.
I förarbeten avseende vårdval i primärvården anges bl.a. följande. I en
regional vårdvalsmodell är det enligt regeringens bedömning naturligt att
landstingen också i fortsättningen, inom ramen för det kommunala
självbestämmandet, beslutar om ersättningssystemets utformning så att detta
anpassas efter regionala och lokala behov. En viktig grundprincip är att
privata och offentliga vårdgivare behandlas lika ur ersättningssynpunkt och
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att man eftersträvar konkurrensneutralitet. Det kan t.ex. finnas skäl att betala
högre ersättning i glest bebyggda delar av landstinget för att stimulera till
etableringar i dessa områden. Det är i detta avseende viktigt att systemet för
ersättning är transparent och förutsägbart för företagen. Det är också av
central betydelse att ersättningen ger likvärdiga förutsättningar oavsett
driftsform. De krav som ställs bör i så stor utsträckning som möjligt
garantera konkurrensneutralitet mellan olika aktörer. För att i största möjliga
mån motverka särbehandling ska en bestämmelse införas i hälso- och
sjukvårdslagen om att landstinget ska utforma vårdvalssystemet så att alla
utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat (prop.
2008/09:74 s. 41).
Angående konkurrensen mellan landstingets egen verksamhet och privat
driven vård anges bl.a. följande. Regeringens förslag om vårdvalssystem
inom primärvården leder till att landstingen dels har rollen som finansiär
och beställare av vårdtjänster, dels rollen som producent eller utförare av
tjänsterna i konkurrens med externa aktörer. Konkurrensverket har vid flera
tillfällen påpekat riskerna att landstingen gynnar sina egna utförarenheter,
exempelvis genom att subventionera dessa på olika sätt utöver den
förutbestämda ersättningen för utförda prestationer. Av detta kan följa en
snedvriden konkurrens mellan aktörerna vilken i sin tur kan minska
förutsättningarna för en effektiv resursanvändning och kvalitetsutveckling
till nackdel for vårdtagare, konsumenter och vårdgivare, liksom för det
allmänna (a. prop. s. 43).
Genom det överklagade beslutet, med rubriken "Upphävande av beslut
avseende konkurrensneutralitet inom LOV primärvård", beslutade nämnden
att upphäva sitt tidigare beslut från den 17 december 2013, § 432. Genom
nämndens beslut från 2013 antog landstinget en modell för hantering av
över- och underskott i egenregins primärvård och beslutade även om
kompensation till privat driven primärvård under vissa förutsättningar.
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Till stöd för sitt nu överklagade beslut angav nämnden att det genom den
lagakraftvunna domen från Förvaltningsrätten i Härnösand daterad den
13 mars 2013 (mål nr 2818-16 m.fl.) saknas lagstöd för det tidigare fattade
nämndbeslutet. De aktuella målen prövades enligt LOV utifrån en ansökan
om rättelse från fem privata leverantörer. I domen fann förvaltningsrätten att
det inte stred mot l kap. 2 § LOV att landstinget lämnar bidrag för täckande
av underskott hos de landstingsdrivna hälsocentralerna, men inte lämnar
motsvarande underskottstäckning till de privata leverantörerna.
Förvaltningsrätten menade att de hälsocentraler som bedrevs i landstingets
regi inte kunde anses vara leverantör till det egna landstinget i den mening
som avses i l kap. 2 § LOV. Frågan om huruvida landstingets ersättningsmodell stred mot 7 kap. 3 § HSL prövades inte i målet.
Förvaltningsrätten instämmer i den bedömning som Förvaltningsrätten i
Härnösand gjorde i de aktuella målen avseende LOV. Enbart externa
leverantörer, och således inte landstingsdrivna sådana, är att anse som
leverantörer enligt LOV. Att ett landsting behandlar landstingets egen
verksamhet och privat driven primärvård olika strider därmed inte mot
likabehandlingsprincipen i LOV. I förevarande mål ska dock även prövas
om regionens beslut att upphäva den tidigare kompensationsmodellen
strider mot HSL. I HSL anges att landstinget ska utforma vårdvalssystemet
så att alla utförare behandlas lika, om det inte finns skäl för något annat. I
LOV talas det i stället om att den upphandlande myndigheten ska behandla
leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Både
landstingets egen verksamhet och den privat drivna verksamheten får anses
utgöra utförare enligt HSL. Dessa verksamheter får således inte
särbehandlas i förhållande till varandra om det inte finns skäl för något
annat. I förarbetena anges att skäl att särbehandla olika utförare kan
föreligga t.ex. då ingen utförare är intresserad av att tillhandahålla vård
inom ett visst geografiskt område. Även landstingets s.k. befolkningsansvar
kan motivera förmånligare ekonomiska villkor än för de externa utförarna, i

Sida 8
4728-18

FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I STOCKHOLM

DOM

den mån detta yttersta ansvar för patienterna medför högre kostnader (prop.
2008/09:74 s. 51 f).
Genom den modell som tidigare gällde i Region Gotland kompenserades
privat driven primärvård för underskott som primärvården i egenregin inte
återställde inom tre år. Modellen syftade till att likställa villkoren mellan
utförarna efter att egenregin inom primärvården under flera år redovisat
ekonomiska underskott. Genom upphävande av detta beslut lämnas inte
längre någon efterhandskompensation för egenregins underskott.
Avsaknaden av en modell medför att primärvård i egenregi löpande kan gå
med underskott utan att behöva vidta åtgärder. En privat utförare kan inte
hantera underskott på det sättet. Detta innebär således att de privata
utförarna behandlas på ett annat sätt än verksamheten inom egenregin,
eftersom de ekonomiska förutsättningarna därigenom blir olika beroende på
i vilken form verksamheten bedrivs. Nämnden har inte gjort gällande att det
skulle finnas några skäl för att behandla utförarna olika. Nämndens beslut
får därmed anses stå i strid med 7 kap. 3 § HSL. Eftersom beslutet strider
mot lag ska det upphävas.

Har nämnden haft rätt att fatta det överklagade beslutet?
Förvaltningsrätten har således kommit fram till att det överklagade beslutet
strider mot lag och därför ska upphävas. Förvaltningsrätten anser dock att
det finns skäl att även pröva om nämnden har haft rätt att fatta beslutet eller
om det i stället borde ha fattats av regionfullmäktige.
I 5 kap. l § KL anges följande. Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget,
främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
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4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmäktige.
Fullmäktige beslutar också i andra ärenden som anges i denna lag eller i
andra författningar.
Av förarbetena avseende införande av vårdvalssystem framgår följande.
Enligt kommunallagen beslutar fullmäktige i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för landstinget, exempelvis om
budget och andra viktiga ekonomiska frågor. Ersättningsnivåer i ett
vårdvalssystem är en ekonomisk fråga av sådan betydelse att det får
förutsättas vara en fråga som fullmäktige har att besluta om (prop.
2008/09:74 s. 45 f.).
Enligt förarbetena till KL avses med "ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt" sådana ärenden som är av mera grundläggande
natur eller av mera generell räckvidd. Det är fråga om avgöranden där det
politiska momentet, allmänt sett, är dominerande. Fullmäktige har att
besluta om alla förmögenhetsförfoganden som har en direkt kommunalekonomisk betydelse. Detta hindrar dock inte att det finns ett visst utrymme
för att delegera en del uppgifter, som inte bedöms som så viktiga att de bör
förbehållas fullmäktige. Det kan t.ex. gälla viss upplåning eller vissa
fastighetsaffärer. Innebörden är att fullmäktige ska besluta i alla ärenden av
större betydelse för kommunen (prop. 1990/91:117 s. 48 och s. 157 f.).
Det överklagade beslutet innebär att nämnden beslutade att upphäva det
tidigare beslutet från den 17 december 2013. Även beslutet från 2013
fattades av nämnden, och inte av fullmäktige. Förvaltningsrätten bedömer
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att det överklagade beslutet far anses röra ersättningsnivåer i
vårdvalssystemet. Ett beslut om att ta bort en modell där privata utförare
inom LOV kan kompenseras ekonomiskt vid underskott innehåller
dessutom, enligt förvaltningsrättens mening, ett dominerande politiskt
moment. Det överklagade beslutet far således anses vara ett ärende av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som det ankommer på
fullmäktige att fatta beslut om enligt 5 kap. l § KL. Nämnden har därmed
inte haft rätt att fatta det överklagade beslut och det ska således upphävas
även på denna grund.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
bilaga (FR-03).

Sara Uhrbom
Förvaltningsrättsfiskal
I avgörandet har även de särskilda ledamöterna Karl Pfeifer och
Rutger Öijerholm deltagit.
Föredragande juristen Minna Klintz Syréhn har föredragit målet.
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Hur man överklagar

FR-03

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

ta upp ditt överklagande (Läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor
Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

~
s

i

3

s
l

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
beslutets datum.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

l

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Så här gör du
1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet
Vad händer sedan?
Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt

i

l-

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten
När överkkgandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.

• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

2

Vill du veta mer?

o

•a

l

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet
Mer information finns på www.domstol.se.

i
&
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14 maj 2019

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport april 2019

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämndens periodiserade resultat är – 15 miljoner och en
nettokostnadsutveckling på 4,6 procent. Månaden innehåller flera kostsamma
vårdtillfällen inom utomlänsvården vilket är den största orsaken till det försämrade
resultatet.
Perioden visar oroväckande hög kostnadsutveckling för personal och förskrivna
läkemedel. Här krävs kraftfulla insatser för analys och åtgärder framåt.
Arbete är påbörjat för att förstärka arbetet kring kvalitetsbristkostnader och vilka
åtgärder som kan minimera dessa.
Glädjande är att hyrpersonalkostnaderna inom primärvården i det närmaste har
halverats.
För perioden är inga statsbidrag från statliga överenskommelser inne i resultatet.
En mycket osäker årsprognos ligger kvar på – 30 miljoner.
Ärendebeskrivning
Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat för perioden är – 15 048 Tkr
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Ekonomisk utveckling för jan-april 2019 jämfört med samma period 2018
Nettokostnadsutveckling: 4,6 procent.
Extern kostnadsutveckling 4,7 procent.
Extern intäktsutveckling: 5,7 procent.
Personalkostnadsutveckling: 7,5 procent.
Arbetskraftskostnadsutveckling: 6,0 procent.
Kostnadsutveckling utomlänsvård: 1,0 procent.
Kostnadsutveckling förskrivna läkemedel: 11,8 procent.
Kostnadsutveckling rekvisitionsläkemedel: - 18 procent.
Kostnadsutveckling hyrpersonal: -22,3 procent.

Utveckling av externa intäkter

De externa intäkterna för perioden ger att patientavgifterna ökar något. Det gäller
både specialistvården, primärvården och tandvården. Högkostnadsskyddet för
öppenvårdsbesök höjdes från årsskiftet med 50 kronor. Det är också högre intäkter
för statsbidraget för läkemedelsförmånen jämfört med 2018. Däremot är det endast
ett bidrag för övriga statliga satsningar som utfördelats, statsbidraget för projektet
effektiv sjukskrivning. Denna satsning var tänkt att avslutas under 2018 men blev
förlängd även 2019. Intäkterna för utomlänsvården har ökat något för perioden.
Totalt har intäkterna ökat med 5,7 procent jämfört med samma period 2018.
Ökningen förväntas dock bli högre när de riktade statsbidragen utbetalats och bokats
upp på resultatet i samband med delårsrapport 2.
Utveckling av arbetskraftskostnader

Fortsatt har hälso- och sjukvården en hög kostnadsutveckling för arbetskraftskostnaderna, 6,0 procent. Personalkostnadsutvecklingen är ännu högre, 7,5 procent
och har varit stabil på den nivån sedan början av året.

Arbetskraftskostnadsutveckling
Procentuell utveckling
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Kostnaden för hyrpersonal fortsätter att minska, främst inom primärvården men
även inom flertalet andra verksamheter. Däremot ökar behovet av hyrpersonal inom
slutenvården och psykiatrin. Eftersom kostnaden för hyrpersonal är lägre än samma
period 2018 blir den totala kostnadsutvecklingen för arbetskraft lägre när vi också
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räknar in dessa. Hyrpersonalen har minskat med 22,3 procent jämfört med 2018,
vilket motsvarar ca 4,7 miljoner lägre kostnader jämfört med april 2018.
Den höga kostnadsutvecklingen för personalkostnader har flera orsaker, även om det
också är ett svåranalyserat område då statistikuppgifter är knapphändiga.
Förvaltningen har ett ambitiöst arbete med att minska behovet av hyrpersonal vilket
gör att där inga andra lösningar finns, är det egen personal som arbetar övertid. Detta
gäller främst nattetid, där det fortfarande finns stora svårigheter med bemanningen
på flera vårdavdelningar. Att inte ha bemanning i tillräcklig omfattning orsakar också
andra överkostnader, inte enbart i form av hyrpersonal.
Det har också varit en hög beläggning av vårdplatserna i början av året vilket har
gjort att extra vårdplatser varit tvungna att öppnats vid flertalet tillfällen och under
relativt långa perioder. Även om vårdplatsläget har förbättrats under april så är
beläggningsgraden på vårdavdelningarna i flera fall är allt för hög. Se mer på
https://www.gotland.se/91447
Arbetskraftskostnadsutvecklingen är olika mellan olika verksamheter. För vissa
verksamheter har kostnadsutvecklingen påverkats relativt kraftigt beroende på
förändring av beroendet av hyrpersonal.
Andra orsaker till hög kostnadsutveckling för arbetskraft är exempelvis att fler
sjuksköterskor får finansierad specialistutbildning eller att verksamheterna står i en
generationsväxling där erfarna specialister pensioneras och där det inte räcker med en
ersättare för att täcka kompetensbehovet som uppstår.
Inom flera verksamheter har jourbördan tydligt ökat under första tertialet kopplat till
vårdtyngden. Exempelvis gäller detta intensivvårdsavdelningen som ökat
produktionen i form av VTS-poäng med ca 32 procent jämfört med föregående år.
VTS-poäng är ett mått för att mäta vårdtyngd på just en intensivvårdsavdelning
baserat på en rad parametrar och åtgärder. Detta är ett nationellt system.

Vårdyngdspoäng VTS intensivvårdsverksamheten
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Personalkostnader fördelade per kostnadsslag
Utfall jan-april
2019

Månadslöner
Timlöner
Övertid
Mertid
Schabloners läkare
Kontant ersättning
Jour och beredskap
Sjuklöner dag 2-14
Sjuklön dag 15-90
Hyrpersonal
Konsulter

Utfall jan-april
2018

Utveckling

161 001

150 486

7,0 %

15 630

13 343

17,1 %

4 468

4 241

5,4 %

458

475

-3,6 %

2 958

2 898

2,1 %

9 989

9 351

5,8 %

4 765

3 500

36,1 %

1 198

1 461

-18,0 %

16 398

21 093

-22,3 %

5 214

3 569

46,1 %

Hyrpersonalkostnader
Kostnaderna för hyrpersonal har minskat jämfört med samma period 2018. En
minskning med 4,7 miljoner. Jämfört med riket är Gotland ett av de 11 landsting
som minskat kostnaderna för hyrpersonal kvartal 1 2019 jämfört med kvartal 1 2018.
Riket i sin helhet har ökat kostnaderna med 4,3 procent.
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Uppdelat på läkare och sjuksköterskor så minskar kostnaderna för hyrläkare medan
de har ökat något för hyrsjuksköterskor. De första 17 veckorna har primärvården i
egenregi nyttjat totalt 149 hyrläkarveckor, vilket är 132 veckor färre än samma period
2018, dvs i en minskning med 48 procent.

Antal hyrläkarveckor per vecka primärvården
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Periodens avvikelse och utveckling av utomlänskostnader

Periodens avvikelse för utomlänsvården är minus 1,7 miljoner. Kostnadsutvecklingen
är fortsatt låg totalt för perioden, 1 procent. Däremot har den ökat jämfört med
tidigare månader. Det är framförallt utomlänsvården som bidragit till det försämrade
resultatet efter april jämfört med mars. Den verksamhet som har en kraftigt ökad
utomlänsvård jämfört med 2018 är infektion- och lungverksamheten. Övriga
verksamheter har kostnader i samma nivå som 2018 eller i vissa fall betydligt lägre.
Den rättspsykiatriska vården och den oremitterade vården har ökat för perioden.
Kostnader för förskrivna läkemedel

Förmånsläkemedelsfakturan
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Kostnaden för förskrivna läkemedel fortsätter med en hög ökningstakt. Efter mars
månad har riket en kostnadsökningstakt på 8,3 procent (aprils siffror inte klara för
riket ännu) medan Gotland har den högsta kostnadsökningen för perioden på 15,5
procent. Gotland har dessutom sedan tidigare den högsta kostnaden per invånare för
förskrivna läkemedel.
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Enligt den åldersstruktur som råder på Gotland och vissa andra parametrar i den
behovsmodell som SKL beräknar kostnaderna för förmånsläkemedel på så förväntas
Gotland ha den näst högsta kostnaden per invånare, efter Norrbotten.
Ett skäl till den höga utvecklingstakten är en förändring gällande dialysvätskor för
patienter med hemdialys. Dessa rekvirerades tidigare till njurenheten och skickades
sedan ut till patienterna. Detta förfarande strider mot regelverket och därför förskrivs
dessa vätskor istället. Det innebär en förflyttning av kostnaderna från
rekvisitionsläkemedel till förskrivna läkemedel. En annan del av verksamheten som
står för en kraftig ökning är den onkologiska verksamheten, även om de största
kostnaderna för onkologin är rekvisitionsläkemedel. Såväl internmedicin som
primärvården, vilka är de verksamheter som förskriver mest läkemedel, har en
ökningstakt totalt för perioden på ca 9-10 procent.

Helårsprognos

Periodens resultat
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Helårsprognosen på – 30 miljoner ligger kvar även efter april månad. Det innebär en
nettokostnadsutveckling på 4,96 procent. Prognosen innehåller flera stora
osäkerhetsfaktorer. Intäkter från de statliga satsningarna och även kostnader som
uppstår till följd av åtgärder för att skapa de förändringar och uppfylla de krav som
följer med överenskommelserna. Hälso- och sjukvården räknar med ett nettotillskott
på ca 30 miljoner av de statliga satsningarna.
En annan stor osäkerhetsfaktor finns inom området läkemedel. Det arbete som pågår
inom förvaltningen och som har effekt, har trots effekterna inte påverkat
kostnadsutvecklingen för läkemedel i tillräcklig grad. Samtidigt finns flera nya
trepartsavtal där rabattkonstruktioner är inskrivna. I skrivande stund har rabatterna
för kvartal 1 ännu inte fakturerats varför det i nuläget inte är möjligt att med någon
form av säkerhet prognostisera hur stora dessa rabatter kommer att bli under 2019.
40 procent av dessa rabatter ska sedan betalas tillbaka till staten genom minskat
statsbidrag för läkemedel, vilket regleras vid årsskiftet.
Sommarmånaderna är alltid ovissa i förväg. Vårdtyngden och beläggningen av
vårdplatser kan få avgörande effekter på ekonomin.
Utomlänsvården har än så länge haft en låg kostnadsutveckling jämfört med 2018.
De prisökningar som Stockholm aviserat har än så länge inte slagit igenom med full
kraft. Enstaka mycket kostsamma vårdhändelser har vi idag viss kännedom om och
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där vården ännu inte avslutats på fastlandet alternativt att fakturan ännu inte kommit
till Gotland.
Åtgärder som pågår

Förutom de åtgärder som pågår enligt befintliga handlingsplaner för utomlänsvård,
läkemedel, inköp, minska behovet av vård mm har förvaltningen ett stort fokus på
kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsbristkostnader finns inom flertalet områden. Det kan
gälla såväl patientsäkerhetsbrister såsom vårdrelaterade infektioner eller en icke
optimal resursplanering avseende bemanning.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det periodiserade resultatet ger en korrekt bild av
hälso- och sjukvårdens resultat efter april månad.
Resultat och prognos pekar på tydliga behov av ytterligare insatser för att minska
kostnadsutvecklingen och minimera kvalitetsbrister.
Prognosen är väl avvägd men mycket osäker pga flera osäkra faktorer.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse månadsrapport april daterad 2019-05-14
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Månadsrapport maj 2019
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter maj
månad.

Sammanfattning

Periodens resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden är – 18 295 Tkr.
Nettokostnadsutvecklingen 3,3 procent vilket är lägre än efter april månad.
Kostnadsutvecklingen inom arbetskraftskostnader, personalkostnader och
utomlänsvårdskostnader är lägre i maj än efter april månad. Intäktsutvecklingen är
också något högre, framförallt när det gäller patientavgifter och utomlänsintäkter.
Någon ny helårsprognos har inte beräknats efter maj månads utfall utan ligger kvar
på de minus 30 miljoner som redovisades efter april månad.
Ärendebeskrivning
Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat för perioden är – 18 295 Tkr
Periodens resultat är missvisande mellan beställaren och primärvården, en förändring
i förändrad åldersfaktor har inte fått genomslag i ersättningen, detta kommer att
åtgärdas under maj månad. Det innebär att beställarens resultat kommer att
försämras och primärvårdens förbättras.

Ekonomisk utveckling för perioden jan-maj 2019 jämfört med samma period
2018
Nettokostnadsutveckling: 3,3 procent.
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Extern kostnadsutveckling 4,0 procent.
Extern intäktsutveckling: 16,3 procent.
Personalkostnadsutveckling: 6,6 procent.
Arbetskraftskostnader: 5,2 procent.
Kostnadsutveckling utomlänsvård: - 6 procent.
Kostnadsutveckling förskrivna läkemedel: 10,8 procent.
Kostnadsutveckling rekvisitionsläkemedel: 0 procent.
Kostnadsutveckling hyrpersonal: 17,9 procent.
Utveckling av externa intäkter

Ökningen av patientavgifter fortsätter. Det gäller både specialistvården, primärvården
och tandvården. Högkostnadsskyddet för öppenvårdsbesök höjdes från årsskiftet
med 50 kronor. Tandvårdens patientavgifter har ökat med 4,9 procent jämfört med
föregående år, framförallt på folktandvården i Visby men också del på mun- och
käkcentrum. Även statsbidraget för läkemedelsförmånen är högre jämfört med 2018.
Efter maj är det däremot knappt två miljoner lägre intäkter för statliga satsningar i
redovisningen. Detta kommer att förändras främst i delår 2 då samtliga statsbidrag
kommer att bokas upp. Även utomlänsintäkterna har ökat för perioden. Den största
andelen av utomlänsintäkter kommer under sommaren, men efter maj har intäkterna
ökat med 10 procent vilket motsvarar 1,8 miljoner. Totalt har intäkterna ökat med
16,3 procent jämfört med samma period 2018. Ökningen förväntas dock bli högre
när de riktade statsbidragen utbetalats och bokats upp på resultatet i samband med
delårsrapport 2.
Utveckling av arbetskraftskostnader

Maj månad har en lägre kostnadsutveckling än övriga månader 2019 både vad gäller
arbetskraftskostnader och personalkostnader. I maj har de höjda lönerna utbetalats
för alla yrkesgrupper förutom för läkarna och sjuksköterskorna. Under 2018
utbetalades nya löner till samtliga yrkesgrupper i maj. Detta gör att jämförelsen med
2018 för maj månad blir något missvisande. Men även med hänsyn till detta så har
maj månad den lägsta kostnadsutvecklingen hittills i år sett månad för månad, på
cirka 4 procent för personalkostnader och cirka 3 procent för arbetskraftskostnader.
För hela perioden januari – maj är nu kostnadsutvecklingen för arbetskraftskostnader
5,24 och 6,65 för personalkostnader. Hyrpersonalen har minskat med 17,9 procent
jämfört med 2018, vilket motsvarar cirka 4,9 miljoner lägre kostnader efter maj.
Hälso- och sjukvården har en hög kostnadsutveckling generellt när det gäller
personalkostnader. Flera olika kostnadsslag inom personalkostnader har en oroande
hög utvecklingstakt.
Det har också varit en hög beläggning av vårdplatserna under stora delar i början av
året vilket har gjort att extra vårdplatser varit tvungna att öppnats vid flertalet
tillfällen och under relativt långa perioder. Vårdplatsläget har under maj månad varit
det bästa under 2019, endast en avdelning visar rött i statistiken vilket innebär en
beläggning på 96 procent eller mer. Se mer på https://www.gotland.se/91447
Arbetskraftskostnadsutvecklingen är olika mellan olika verksamheter. För vissa
verksamheter har kostnadsutvecklingen påverkats relativt kraftigt beroende på
förändring av beroendet av hyrpersonal.
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Procentuell utveckling

Arbetskraftskostnadsutveckling
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Hyrpersonalkostnader
Kostnaderna för hyrpersonal har minskat jämfört med samma period 2018. En
minskning med 4,9 miljoner. Uppdelat på läkare och sjuksköterskor minskar
kostnaderna för hyrläkare medan de har ökat något för hyrsjuksköterskor.
Primärvården fortsätter den minskning som har varit tydlig hela året, medan det är ett
ökande behov framförallt inom slutenvården gällande hyrsjuksköterskor och inom
psykiatrin där det är ett ökat behov av både hyrläkare och hyrsjuksköterskor.

Antal hyrläkare per vecka priämärvården
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Periodens avvikelse och utveckling av utomlänskostnader

Periodens avvikelse för utomlänsvården är plus 3 miljoner. Kostnadsutvecklingen är
fortsatt låg totalt för perioden, minus 6 procent. Utomlänsvården varierar kraftigt
mellan månader beroende på både antal vårdtillfällen men framförallt beroende på
antal vårdtillfällen av de som är mer kostsamma. Utomlänsvården var i maj 4
miljoner lägre än i april. Utredning pågår fortfarande kring en faktura på cirka 1,5
miljon från Karolinska som Gotland anser vara felaktig som inkommit i maj. Denna
är således inte kostnadsförd. Den verksamhet som har en kraftigt ökad
utomlänsvård jämfört med 2018 är infektion- och lungverksamheten. Utomlänsvård
för internmedicin och barn- och ungdomsverksamhet har minskat kraftigt.
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Utomlänsvård perioden jan-maj
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Kostnaden för förskrivna läkemedel fortsätter med en hög ökningstakt. Efter april
månad har riket en kostnadsökningstakt på 9,1 procent (maj månads siffror inte klara
för riket ännu) medan Gotland har den högsta kostnadsökningen för perioden på
14,8 procent. Enligt den åldersstruktur som råder på Gotland och vissa andra
parametrar i den behovsmodell som Sveriges kommuner och landsting (SKL)
beräknar kostnaderna för förmånsläkemedel på så borde Gotland ha den näst högsta
kostnaden per invånare, efter Norrbotten. För maj månad är kostnadsutvecklingen
8,6 procent vilket är den lägsta under 2019.

Mer om läkemedel presenteras under fördjupningseftermiddagen efter hälso- och
sjukvårdsnämndens ordinarie sammanträde den 13e juni.
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Helårsprognos

Ingen ny helårsprognos beräknas efter maj månad.
Åtgärder som pågår

Se särskilt ärende om kostnadssänkande åtgärder enligt uppdrag med anledning av
resultatet i delårsrapport 1.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att resultatet efter maj månad är ett rättvisande resultat
utifrån redovisningen. Då väldigt lite av de riktade statsbidragen ännu är inne i
redovisat resultat kommer resultatet att förbättras framförallt i delårsrapport 2.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 6 juni 2019

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
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Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

82 Hälso- o sjukvårdsförv
Patientavgifter
Utomlänsintäkter

-83 710

-35 442

-35 863

421

-32 108

-81 992

-62 476

-10 118

-10 764

646

-8 984

-61 188

Bidrag

-199 708

-49 709

-53 093

3 384

-52 436

-226 399

Interna ersättningsmodeller

-110 146

-43 821

-45 391

1 570

-42 011

-107 499

Övriga intäkter externa

-17 740

-6 058

-8 552

2 494

-6 640

-25 629

Övriga intäkter interna

-71 447

-26 322

-27 000

678

-25 920

-70 955

Summa intäkter

-545 227

-171 470

-180 663

9 193

-168 099

-573 662

Köpt verksamhet

288 976

114 835

109 037

5 798

114 558

295 376

Interna ersättningsmodeller
Personalkostnader

141 782

55 197

53 036

2 161

50 290

126 873

1 034 210

402 734

404 921

-2 187

380 493

957 943

22 513

-22 513

27 422

73 895
15 026

Hyrpersonal
Konsulter

13 682

5 522

6 620

-1 098

5 083

Utbildning & resor

12 673

5 205

7 128

-1 923

6 552

15 627

246 243

90 834

94 635

-3 801

87 608

238 387

Livsmedel

9 416

3 878

4 026

-148

3 916

9 433

Tvätt

7 365

3 054

3 678

-624

3 227

8 218

Sjukvårdsartiklar

51 822

21 078

22 253

-1 175

22 518

54 924

Interna labtjänster

33 458

13 712

14 923

-1 211

13 389

34 660

Externa labtjänster

28 477

11 734

13 364

-1 630

11 664

32 158

Hjälpmedel

30 326

11 407

15 818

-4 411

13 106

35 430

Tele & IT kostnader

23 659

9 976

11 267

-1 291

9 268

25 404

117 994

46 980

49 794

-2 814

51 989

129 242

Läkemedel

Lokalkostnader
Inventarier & material

11 781

4 723

5 886

-1 163

5 406

13 298

Patientresor

47 378

18 680

20 260

-1 580

19 791

49 866

Övriga tjänster

70 017

28 565

16 901

11 664

15 140

40 904

Kapitalkostnader

24 548

10 178

9 722

456

9 278

22 681

Sem-löneskuld

2 500

749

Summa kostnader

2 196 307

858 292

885 780

-27 488

850 697

2 180 097

Netto

1 651 080

686 822

705 117

-18 295

682 599

1 606 435

Sida 1

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

820 Förvaltningsledning
Patientavgifter

-20 000

-8 334

Utomlänsintäkter
Bidrag

-8 858

524

-7 721

-21 258

-4

4

-2

-46

-196 320

-48 533

-48 408

-125

-48 812

-207 426

Övriga intäkter externa

-5 302

-1 599

-1 169

-430

-1 815

-6 849

Övriga intäkter interna

-1 670

-695

-694

-1

-759

-1 822

-223 292

-59 161

-59 134

-27

-59 109

-237 401

19 766

8 239

10 167

-1 928

7 028

21 009

2 000

835

344

491

627

2 065

55 732

20 017

18 706

1 311

18 651

49 016

Summa intäkter
Köpt verksamhet
Interna ersättningsmodeller
Personalkostnader
Konsulter

650

267

228

39

95

669

2 960

1 230

1 624

-394

1 440

3 950

186 815

66 204

70 605

-4 401

64 476

181 904

81

30

54

-24

54

129

3 550

1 480

1 917

-437

1 548

3 986

Sjukvårdsartiklar

555

230

181

49

172

383

Interna labtjänster

800

330

153

177

295

725

Externa labtjänster

480

200

246

-46

192

633

Utbildning & resor
Läkemedel
Livsmedel
Tvätt

Hjälpmedel
Tele & IT kostnader
Lokalkostnader
Inventarier & material

20

10

444

-434

35

374

8 598

3 911

4 092

-181

2 150

7 578

90 541

37 732

38 171

-439

40 832

97 685

1 121

456

595

-139

485

1 302

35

-35

38

111

Patientresor
Övriga tjänster

48 804

20 283

9 182

11 101

9 584

25 665

Kapitalkostnader

10 152

4 230

3 308

922

3 004

7 407

Sem-löneskuld

2 500

749

Summa kostnader

435 125

165 684

160 051

5 633

150 706

405 340

Netto

211 833

106 523

100 917

5 606

91 596

167 939

Sida 2

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

821 Konkurrens. vårdtjänster
Patientavgifter

-13 716

-5 431

-5 722

291

-4 534

-12 823

Utomlänsintäkter

-15 476

-2 598

-2 817

219

-2 345

-15 215

-350

-350

Interna ersättningsmodeller

-460

-190

238

-428

-147

-349

Övriga intäkter externa

-100

-40

-111

71

-23

-313

Summa intäkter

-29 752

-8 259

-8 412

153

-7 400

-29 049

Köpt verksamhet

111 645

38 532

34 798

3 734

36 574

108 948

Interna ersättningsmodeller

135 585

52 804

50 318

2 486

47 819

119 791

1 173

457

438

19

524

1 048

1

1

99

30

24

6

14

40

311

128

398

-270

670

1 315

Sjukvårdsartiklar

30

13

28

-15

38

95

Interna labtjänster

80

31

15

16

52

123

Externa labtjänster

230

85

37

48

120

287

2

-2

Bidrag

Personalkostnader
Hyrpersonal
Utbildning & resor
Läkemedel
Livsmedel

Hjälpmedel
Tele & IT kostnader
Lokalkostnader
Inventarier & material

1

642

236

237

-1

219

602

8 689

3 252

3 436

-184

3 771

9 065

116

40

55

-15

103

217

38 300

15 038

16 608

-1 570

15 267

37 927

9 687

3 617

3 217

400

2 018

5 729

795

300

243

57

257

619

Summa kostnader

307 382

114 563

109 855

4 708

107 448

285 807

Netto

277 630

106 304

101 443

4 861

100 048

256 758

Patientresor
Övriga tjänster
Kapitalkostnader

Sida 3

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

823 Sjukvård
Patientavgifter
Utomlänsintäkter
Bidrag

-208

-90

-158

68

-380

-2 257

-47 000

-7 520

-7 942

422

-6 636

-45 927

-3 388

-1 176

-4 685

3 509

-3 274

-18 620

Interna ersättningsmodeller

-95 504

-37 719

-39 851

2 132

-36 560

-94 338

Övriga intäkter externa

-11 933

-4 254

-7 134

2 880

-4 658

-17 999

Övriga intäkter interna

-69 777

-25 627

-26 305

678

-25 161

-69 133

Summa intäkter

-227 810

-76 386

-86 075

9 689

-76 670

-248 274

Köpt verksamhet

157 265

67 941

63 657

4 284

70 725

164 835

4 197

1 558

2 374

-816

1 823

4 997

926 759

361 980

365 303

-3 323

342 639

861 406

22 513

-22 513

27 421

73 882

Interna ersättningsmodeller
Personalkostnader
Hyrpersonal
Konsulter

12 203

4 918

6 108

-1 190

4 680

13 480

8 913

3 662

5 018

-1 356

4 683

10 933

Läkemedel

58 785

24 372

23 497

875

22 333

54 887

Livsmedel

9 237

3 808

3 941

-133

3 828

9 208

Tvätt

3 723

1 537

1 722

-185

1 644

4 142

Sjukvårdsartiklar

47 243

19 208

20 495

-1 287

20 731

50 728

Interna labtjänster

32 563

13 351

14 740

-1 389

13 026

33 782

Externa labtjänster

23 867

9 861

11 801

-1 940

9 980

27 173

Hjälpmedel

30 306

11 397

15 299

-3 902

13 065

35 036

Tele & IT kostnader

13 347

5 398

6 491

-1 093

6 454

16 073

Lokalkostnader

15 665

4 738

6 912

-2 174

6 012

19 254

Inventarier & material

9 424

3 780

4 669

-889

4 199

10 376

Patientresor

9 078

3 642

3 617

25

4 486

11 828

Övriga tjänster

10 887

4 406

4 306

100

3 240

9 078

Kapitalkostnader

11 991

4 995

5 461

-466

5 389

13 033

Summa kostnader

1 385 453

550 552

587 925

-37 373

566 356

1 424 130

Netto

1 157 643

474 166

501 850

-27 684

489 687

1 175 856

Utbildning & resor

Sida 4

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

824 Tandvård
Patientavgifter

-49 786

-21 587

-21 126

-461

-19 472

Bidrag
Interna ersättningsmodeller
Övriga intäkter externa
Summa intäkter
Köpt verksamhet

-3
-14 182

-5 912

-5 778

-134

-5 304

-12 812

-405

-165

-138

-27

-143

-468

-64 373

-27 664

-27 042

-622

-24 920

-58 938

300

123

416

-293

232

584

Interna ersättningsmodeller
Personalkostnader

-45 655

50 546

20 280

20 475

-195

21

21

18 679

46 473

Hyrpersonal

12

Konsulter

829

337

285

52

308

877

Utbildning & resor

701

283

462

-179

414

704

Läkemedel

332

130

135

-5

129

281

Livsmedel

98

40

31

9

34

96

Tvätt

92

37

39

-2

34

90

3 994

1 627

1 550

77

1 576

3 719

14

-14

15

30

3 900

1 588

1 279

309

1 372

4 065

72

-72

7

19

Tele & IT kostnader

1 072

431

447

-16

445

1 151

Lokalkostnader

3 099

1 258

1 274

-16

1 374

3 238

Inventarier & material

1 120

447

566

-119

620

1 404

Sjukvårdsartiklar
Interna labtjänster
Externa labtjänster

15

Hjälpmedel

Patientresor
Övriga tjänster
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Netto

639

259

196

63

298

433

1 610

653

710

-57

627

1 623

68 347

27 493

27 950

-457

26 188

64 819

3 974

-171

908

-1 079

1 268

5 881

Sida 5

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

821 Konkurrens. vårdtjänster
Patientavgifter

-13 716

-5 431

-5 722

291

-4 534

-12 823

Utomlänsintäkter

-15 476

-2 598

-2 817

219

-2 345

-15 215

-350

-350

Bidrag
Interna ersättningsmodeller

-460

-190

238

-428

-147

-349

Övriga intäkter externa

-100

-40

-111

71

-23

-313

Summa intäkter

-29 752

-8 259

-8 412

153

-7 400

-29 049

Köpt verksamhet

111 645

38 532

34 798

3 734

36 574

108 948

Interna ersättningsmodeller

135 585

52 804

50 318

2 486

47 819

119 791

1 173

457

438

19

524

1 048

1

1

Personalkostnader
Hyrpersonal
Utbildning & resor

99

30

24

6

14

40

311

128

398

-270

670

1 315

30

13

28

-15

38

95

Interna labtjänster

80

31

15

16

52

123

Externa labtjänster

230

85

37

48

120

287

2

-2

Läkemedel
Livsmedel
Sjukvårdsartiklar

Hjälpmedel
Tele & IT kostnader
Lokalkostnader
Inventarier & material

1

642

236

237

-1

219

602

8 689

3 252

3 436

-184

3 771

9 065

116

40

55

-15

103

217

38 300

15 038

16 608

-1 570

15 267

37 927

9 687

3 617

3 217

400

2 018

5 729

795

300

243

57

257

619

Summa kostnader

307 382

114 563

109 855

4 708

107 448

285 807

Netto

277 630

106 304

101 443

4 861

100 048

256 758

Patientresor
Övriga tjänster
Kapitalkostnader

Sida 1

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

821001 Privata specialister
Utomlänsintäkter

-506

-207

-81

-126

-164

-518

Summa intäkter

-506

-207

-81

-126

-164

-518

Köpt verksamhet

9 775

3 465

2 725

740

3 088

9 014

1

1

Interna labtjänster

80

31

15

16

52

123

Externa labtjänster

230

85

37

48

108

248

4

-4

13

-4

14

39

1

-1

Interna ersättningsmodeller

Personalkostnader

Hjälpmedel
Lokalkostnader
Inventarier & material

25

9

Övriga tjänster
Summa kostnader
Netto

2

10 110

3 590

2 796

794

3 263

9 427

9 604

3 383

2 715

668

3 099

8 909

Sida 2

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

821002 Njursjukvård privat regi
Utomlänsintäkter

-775

-93

-12

-81

-46

-335

Summa intäkter

-775

-93

-12

-81

-46

-335

16 970

5 656

5 649

7

6 148

18 219

560

685

Köpt verksamhet
Personalkostnader
Läkemedel
Sjukvårdsartiklar

1

Externa labtjänster

12

Tele & IT kostnader

1

1

Inventarier & material
Övriga tjänster

39

12

-12

23

59

200

76

90

-14

82

212

Summa kostnader

17 170

5 732

5 751

-19

6 826

19 217

Netto

16 395

5 639

5 739

-100

6 780

18 882

Sida 3

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

821003 Primärvårdsbeställare
Patientavgifter

-13 616

-5 386

-5 330

-56

-4 522

-12 937

-7 195

-989

-1 246

257

-1 078

-7 031

-350

-350

Interna ersättningsmodeller

-460

-190

238

-428

-147

-349

Övriga intäkter externa

-100

-40

-43

3

-14

-67

-21 371

-6 605

-6 380

-225

-6 112

-20 734

Utomlänsintäkter
Bidrag

Summa intäkter
Köpt verksamhet

46 050

16 323

14 049

2 274

14 887

43 748

114 816

45 440

42 209

3 231

39 951

100 801

Personalkostnader

443

174

159

15

231

503

Läkemedel

311

128

398

-270

110

630

7

-7

5

40

130

49

53

-4

45

119

8 689

3 252

3 432

-180

3 771

9 065

Interna ersättningsmodeller

Livsmedel
Sjukvårdsartiklar
Tele & IT kostnader
Lokalkostnader
Inventarier & material

6

Patientresor
Övriga tjänster

6 787

2 529

2 223

306

1 034

2 942

612

233

173

60

182

439

Summa kostnader

177 838

68 128

62 702

5 426

60 216

158 293

Netto

156 467

61 523

56 322

5 201

54 104

137 559

Kapitalkostnader

Sida 4

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

821004 Köpt ambulansverksamhet
Patientavgifter
Utomlänsintäkter

-100

-45

-12

-33

-12

-266

-7 000

-1 309

-1 479

170

-1 056

-7 330

-68

68

-9

-246

Övriga intäkter externa
Summa intäkter

-7 100

-1 354

-1 559

205

-1 077

-7 842

Köpt verksamhet

32 385

10 792

10 606

186

10 521

31 781

1

1

Hyrpersonal
Utbildning & resor

74

26

9

17

7

25

Sjukvårdsartiklar

30

13

20

-7

33

54

1

-1

Hjälpmedel
Tele & IT kostnader

427

161

180

-19

147

402

76

27

31

-4

59

106

38 300

15 038

16 608

-1 570

15 267

37 926

2 700

1 012

904

108

902

2 572

179

67

70

-3

73

175

Summa kostnader

74 171

27 136

28 430

-1 294

27 012

73 043

Netto

67 071

25 782

26 871

-1 089

25 935

65 201

Inventarier & material
Patientresor
Övriga tjänster
Kapitalkostnader

Sida 5

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

821005 Tandvårdsenhet
Patientavgifter

-381

381

381

Summa intäkter

-381

381

381

Köpt verksamhet

2 865

1 020

943

77

774

2 519

20 769

7 364

8 109

-745

7 869

18 990

Personalkostnader

730

283

278

5

292

544

Utbildning & resor

25

4

6

-2

7

16

Tele & IT kostnader

85

26

30

-4

26

79

Inventarier & material

15

4

4

6

7

Summa kostnader

24 489

8 701

9 367

-666

8 973

22 156

Netto

24 489

8 701

8 986

-285

8 973

22 537

Interna ersättningsmodeller

Hjälpmedel

1

Övriga tjänster

Sida 6

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

821006 Sjukvårdsrådgivning
Köpt verksamhet

3 600

1 276

827

449

9

-9

-25

25

1 156

3 666

2

4

Personalkostnader
Utbildning & resor
Tele & IT kostnader
Övriga tjänster
Kapitalkostnader

4

Summa kostnader

3 604

1 276

810

466

1 157

3 671

Netto

3 604

1 276

810

466

1 157

3 671

Sida 7

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

823 Sjukvård
Patientavgifter
Utomlänsintäkter
Bidrag

-208

-90

-158

68

-380

-2 257

-47 000

-7 520

-7 942

422

-6 636

-45 927

-3 388

-1 176

-4 685

3 509

-3 274

-18 620

Interna ersättningsmodeller

-95 504

-37 719

-39 851

2 132

-36 560

-94 338

Övriga intäkter externa

-11 933

-4 254

-7 134

2 880

-4 658

-17 999

Övriga intäkter interna

-69 777

-25 627

-26 305

678

-25 161

-69 133

Summa intäkter

-227 810

-76 386

-86 075

9 689

-76 670

-248 274

Köpt verksamhet

157 265

67 941

63 657

4 284

70 725

164 835

4 197

1 558

2 374

-816

1 823

4 997

926 759

361 980

365 303

-3 323

342 639

861 406

22 513

-22 513

27 421

73 882

Interna ersättningsmodeller
Personalkostnader
Hyrpersonal
Konsulter

12 203

4 918

6 108

-1 190

4 680

13 480

8 913

3 662

5 018

-1 356

4 683

10 933

Läkemedel

58 785

24 372

23 497

875

22 333

54 887

Livsmedel

9 237

3 808

3 941

-133

3 828

9 208

Tvätt

3 723

1 537

1 722

-185

1 644

4 142

Sjukvårdsartiklar

47 243

19 208

20 495

-1 287

20 731

50 728

Interna labtjänster

32 563

13 351

14 740

-1 389

13 026

33 782

Externa labtjänster

23 867

9 861

11 801

-1 940

9 980

27 173

Hjälpmedel

30 306

11 397

15 299

-3 902

13 065

35 036

Tele & IT kostnader

13 347

5 398

6 491

-1 093

6 454

16 073

Lokalkostnader

15 665

4 738

6 912

-2 174

6 012

19 254

Inventarier & material

9 424

3 780

4 669

-889

4 199

10 376

Patientresor

9 078

3 642

3 617

25

4 486

11 828

Övriga tjänster

10 887

4 406

4 306

100

3 240

9 078

Kapitalkostnader

11 991

4 995

5 461

-466

5 389

13 033

Summa kostnader

1 385 453

550 552

587 925

-37 373

566 356

1 424 130

Netto

1 157 643

474 166

501 850

-27 684

489 687

1 175 856

Utbildning & resor

Sida 1

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

82300 Sjukvård ledning
Patientavgifter
Utomlänsintäkter

-47 000

-7 520

Interna ersättningsmodeller
Övriga intäkter externa

-22

22

-258

-1 887

-7 915

395

-6 636

-45 938

-1

1

-4

-4

-600

-250

-783

533

-547

-2 489

Summa intäkter

-47 600

-7 770

-8 720

950

-7 445

-50 317

Köpt verksamhet

22 300

13 886

10 425

3 461

8 566

9 379

Personalkostnader

38 940

15 716

16 394

-678

13 892

34 712

Konsulter
Utbildning & resor
Livsmedel

12

5

8

-3

1

4

792

330

279

51

189

433

24

10

10

9

17

184

375

Sjukvårdsartiklar
Externa labtjänster

1

-1

39

250

105

146

-41

9

-9

1

20

273

109

116

-7

110

274

125

-125

15

215

75

30

26

4

13

25

Patientresor

8 500

3 412

3 316

96

4 187

11 065

Övriga tjänster

1 560

652

458

194

215

316

Summa kostnader

72 726

34 255

31 311

2 944

27 382

56 873

Netto

25 126

26 485

22 591

3 894

19 936

6 555

Hjälpmedel
Tele & IT kostnader
Lokalkostnader
Inventarier & material

Sida 2

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

82301 Akut omhändertagande
Interna ersättningsmodeller

-100

-40

-3

-37

-37

-91

Övriga intäkter externa

-100

-40

-35

-5

-41

-85

Summa intäkter

-200

-80

-38

-42

-78

-176

22 443

8 889

8 823

66

8 369

20 991

6

-6

9

1 262

Personalkostnader
Hyrpersonal
Konsulter
Utbildning & resor
Läkemedel
Livsmedel
Tvätt

40

15

8

7

4

21

280

115

22

93

50

166

1 214

505

778

-273

627

1 409

75

30

38

-8

32

79

175

75

62

13

58

184

Sjukvårdsartiklar

1 640

680

587

93

606

1 509

Interna labtjänster

6 249

2 607

2 856

-249

2 583

6 611

Externa labtjänster

230

95

177

-82

99

432

Hjälpmedel

100

40

39

1

47

116

Tele & IT kostnader

260

115

105

10

105

272

Lokalkostnader

240

100

8

92

4

305

Inventarier & material

250

106

116

-10

95

228

4

-4

4

7

Patientresor
Övriga tjänster

50

15

46

-31

23

55

192

80

82

-2

130

311

Summa kostnader

33 438

13 467

13 754

-287

12 844

33 957

Netto

33 238

13 387

13 716

-329

12 766

33 781

Kapitalkostnader

Sida 3

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

82302 Habilitering/Rehabiliter
Bidrag
Interna ersättningsmodeller

-1 460

-377

-634

257

-435

-2 526

-40

-15

-3

-12

-8

-20

Övriga intäkter externa

-1 370

-200

-371

171

-192

-1 404

Övriga intäkter interna

-8 687

-1 905

-2 574

669

-1 636

-7 933

-11 557

-2 497

-3 582

1 085

-2 270

-11 883

106

-106

58

117

43 342

-1 691

41 727

103 245

172

-172

435

-214

382

1 064

Summa intäkter
Köpt verksamhet
Interna ersättningsmodeller
Personalkostnader

106 911

41 651

Hyrpersonal
Konsulter
Utbildning & resor

710

221

46

781

313

365

-52

497

988

2 100

875

1 105

-230

1 035

2 697

136

50

51

-1

48

112

99

42

40

2

48

90

165

64

58

6

72

153

13 106

5 301

7 551

-2 250

6 491

15 614

1 966

768

958

-190

1 051

2 503

10 949

2 829

4 365

-1 536

3 963

11 924

822

327

318

9

394

868

53

20

26

-6

33

59

Övriga tjänster

137

33

147

-114

181

376

Kapitalkostnader

293

120

126

-6

135

327

Summa kostnader

138 228

52 614

59 164

-6 550

56 114

140 183

Netto

126 671

50 117

55 581

-5 464

53 844

128 299

Läkemedel
Livsmedel
Tvätt
Sjukvårdsartiklar
Externa labtjänster
Hjälpmedel
Tele & IT kostnader
Lokalkostnader
Inventarier & material
Patientresor

Sida 4

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

82303 Service/Diagnostik
Patientavgifter

-200

-85

-120

35

-107

-339

Bidrag

-150

-62

-64

2

-78

-337

Interna ersättningsmodeller

-5

-5

Övriga intäkter externa

-5 464

-2 091

-1 987

-104

-1 770

-6 339

Övriga intäkter interna

-43 519

-16 472

-17 202

730

-15 956

-41 965

Summa intäkter

-49 333

-18 710

-19 372

662

-17 916

-48 985

86 025

32 804

32 398

406

32 507

81 599

1 128

-1 128

2 068

3 446

Köpt verksamhet
Personalkostnader
Hyrpersonal
Konsulter

1 156

480

889

-409

399

1 226

818

355

724

-369

442

1 207

1 301

545

496

49

571

1 208

Livsmedel

149

50

59

-9

52

133

Tvätt

195

80

89

-9

73

161

13 950

5 442

5 074

368

5 339

13 180

1 585

660

444

216

527

1 249

285

117

440

-323

351

1 546

81

-81

199

404

2 194

-655

1 869

5 047

Utbildning & resor
Läkemedel

Sjukvårdsartiklar
Interna labtjänster
Externa labtjänster
Hjälpmedel

5

Tele & IT kostnader

3 726

1 539

Lokalkostnader

2 101

877

821

56

773

2 082

Inventarier & material

1 582

632

1 268

-636

965

2 194

Patientresor

21

21

Övriga tjänster

5 183

2 170

1 638

532

1 215

3 827

Kapitalkostnader

4 504

1 870

2 093

-223

1 931

4 635

122 565

47 621

49 834

-2 213

49 300

123 166

73 232

28 911

30 462

-1 551

31 385

74 182

Summa kostnader
Netto

Sida 5

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

82304 Öppenvård/Slutenvård
Patientavgifter
Bidrag

-8

-5

-1

-4

-1

-2

-130

-52

-3

-49

-123

-248

Övriga intäkter externa

-2 424

-861

-1 551

690

-910

-3 562

Övriga intäkter interna

-139

-60

-50

-10

-48

-114

-2 701

-978

-1 604

626

-1 081

-3 926

Summa intäkter
Köpt verksamhet
Personalkostnader

30

12

137

-125

40

71

176 382

69 932

66 470

3 462

65 577

164 192

8 443

-8 443

5 267

18 068

63

20

31

-11

23

72

1 009

419

447

-28

364

745

Hyrpersonal
Konsulter
Utbildning & resor
Läkemedel

269

101

74

27

83

250

Livsmedel

6 506

2 706

2 879

-173

2 788

6 712

Tvätt

1 989

824

896

-72

844

2 232

Sjukvårdsartiklar

7 289

3 032

3 231

-199

3 143

7 920

Interna labtjänster

25

10

6

4

25

40

Externa labtjänster

10

5

5

1

2

Hjälpmedel

1 103

447

957

-510

1 928

4 416

Tele & IT kostnader

1 692

693

768

-75

871

1 999

470

174

924

-750

347

1 739

2 012

799

1 043

-244

1 033

2 396

95

40

20

20

50

95

321

112

103

9

103

216

2 208

925

1 009

-84

932

2 284

Summa kostnader

201 473

80 251

87 439

-7 188

83 418

213 448

Netto

198 772

79 273

85 835

-6 562

82 336

209 522

Lokalkostnader
Inventarier & material
Patientresor
Övriga tjänster
Kapitalkostnader

Sida 6

Maj 2019

Årsbudget Periodbudget Periodutfall Avvik period

Perutfall 2018 Bokslut 2018

82305 Med. & Oper.specialiteter
Patientavgifter

1

-1

1

-2

Bidrag

-648

-270

-373

103

-492

-1 099

Interna ersättningsmodeller

-240

-95

-114

19

-235

-1 109

Övriga intäkter externa

-1 400

-580

-1 769

1 189

-755

-2 421

Summa intäkter

-2 288

-945

-2 255

1 310

-1 482

-4 631

Köpt verksamhet

113 035

45 290

46 770

-1 480

50 702

133 518

Personalkostnader

143 040

54 531

60 451

-5 920

56 852

144 341

1 264

-1 264

2 237

4 792
8 377

Hyrpersonal
Konsulter

8 215

3 422

4 085

-663

2 922

Utbildning & resor

2 287

954

1 003

-49

1 024

2 570

45 542

18 913

17 328

1 585

16 822

41 079

7

-7

9

21

Läkemedel
Livsmedel

12

Sjukvårdsartiklar

13 282

5 531

6 136

-605

6 509

15 909

Interna labtjänster

16 328

6 793

7 146

-353

6 214

16 528

Externa labtjänster

17 013

7 087

7 816

-729

6 831

17 751

Hjälpmedel

11 354

3 793

4 920

-1 127

3 754

12 959

Tele & IT kostnader

883

368

410

-42

408

915

Lokalkostnader

412

162

181

-19

166

814

Inventarier & material

516

205

149

56

184

349

Patientresor

25

11

112

-101

17

115

1 895

775

865

-90

786

2 023

406

166

170

-4

195

483

Summa kostnader

374 245

148 001

158 810

-10 809

155 633

402 542

Netto

371 957

147 056

156 555

-9 499

154 151

397 911

Övriga tjänster
Kapitalkostnader
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82306 Anestesi/OP/IVA
Patientavgifter

1

Bidrag

-84

Övriga intäkter externa

-79

79

-6

-6

Summa intäkter

-79

79

-6

-89

35 850

-3 010

31 234

80 564

320

-320

1 715

4 094

4

-4

Personalkostnader

88 287

32 840

Hyrpersonal
Konsulter
Utbildning & resor
Läkemedel

65

811

324

576

-252

534

1 432

4 535

1 883

2 040

-157

1 508

3 945

Livsmedel

295

127

120

7

116

285

Tvätt

660

275

418

-143

354

904

7 070

2 949

3 628

-679

3 237

7 567

750

307

359

-52

266

703

4

-4

Sjukvårdsartiklar
Interna labtjänster
Externa labtjänster
Hjälpmedel

150

50

45

5

62

113

Tele & IT kostnader

919

376

389

-13

335

896

Lokalkostnader

515

217

165

52

180

763

1 760

745

640

105

435

1 549

40

10

57

-47

33

108

1 415

585

662

-77

717

1 734

Summa kostnader

107 207

40 688

45 275

-4 587

40 727

104 723

Netto

107 207

40 688

45 196

-4 508

40 721

104 634

Inventarier & material
Övriga tjänster
Kapitalkostnader
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82307 Barn- & ungdomsmedicin
Bidrag
Interna ersättningsmodeller

-30

30

-174

-917

-200

-85

-115

30

-21

-129

-50

-22

-159

137

-294

-536

-250

-107

-304

197

-489

-1 581

Köpt verksamhet

12 700

5 080

2 998

2 082

8 409

12 378

Personalkostnader

37 567

14 545

15 707

-1 162

14 046

35 440

8

-8

431

995

Övriga intäkter externa
Summa intäkter

Hyrpersonal
Konsulter

608

195

83

112

59

224

Utbildning & resor

405

164

201

-37

269

548

Läkemedel

855

352

435

-83

410

995

Livsmedel

190

75

99

-24

102

238

Tvätt

100

40

47

-7

57

128

Sjukvårdsartiklar

575

240

237

3

333

700

Interna labtjänster

1 145

480

511

-31

463

1 075

Externa labtjänster

1 500

625

565

60

496

1 531

70

22

11

11

13

24

Tele & IT kostnader

278

117

176

-59

155

375

Lokalkostnader

102

40

27

13

40

224

Inventarier & material

405

150

154

-4

184

498

Patientresor

235

93

58

35

94

152

87

30

68

-38

55

115

186

77

78

-1

80

197

Summa kostnader

57 008

22 325

21 464

861

25 696

55 838

Netto

56 758

22 218

21 160

1 058

25 207

54 257

Hjälpmedel

Övriga tjänster
Kapitalkostnader
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82308 Obstetrik/Gynekologi
Bidrag
Interna ersättningsmodeller

-2 761

2 761

-1 549

-7 388

-58

58

-19

-47

Övriga intäkter externa

-140

-55

-101

46

-85

-194

Övriga intäkter interna

-1 005

-420

-419

-1

-436

-1 002

Summa intäkter

-1 145

-475

-3 339

2 864

-2 088

-8 631

Köpt verksamhet

6 000

2 400

1 406

994

1 975

5 945

52 205

20 904

20 254

650

19 287

47 771

1 525

-1 525

822

3 729

67

30

55

-25

31

272

Utbildning & resor

329

130

619

-489

695

1 391

Läkemedel

884

335

327

8

317

835

Livsmedel

585

240

271

-31

244

590

Personalkostnader
Hyrpersonal
Konsulter

Tvätt

147

65

51

14

49

147

Sjukvårdsartiklar

1 192

492

686

-194

617

1 552

Interna labtjänster

1 627

675

723

-48

613

1 556

Externa labtjänster

2 100

875

1 270

-395

993

2 580

Hjälpmedel

2 601

1 082

917

165

26

62

Tele & IT kostnader

695

278

290

-12

312

804

Lokalkostnader

195

79

73

6

64

307

Inventarier & material

427

177

213

-36

192

575

Övriga tjänster

244

100

128

-28

57

148

Kapitalkostnader

583

247

311

-64

309

749

Summa kostnader

69 881

28 109

29 118

-1 009

26 604

69 098

Netto

68 736

27 634

25 779

1 855

24 516

60 468

Patientresor

86
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82309 Psykiatri
Patientavgifter
Bidrag
Interna ersättningsmodeller

-1 000

-415

-200

-85

Övriga intäkter externa

-8

8

-16

-20

-682

267

-213

-813

-85

-52

-116

-260

260

-20

-758

Summa intäkter

-1 200

-500

-950

450

-301

-1 706

Köpt verksamhet

2 950

1 180

1 755

-575

920

3 071

Interna ersättningsmodeller
Personalkostnader

85 622

35 310

Konsulter

778

327

Utbildning & resor

798

Läkemedel

26

31 810

3 500

31 191

76 291

2 428

-2 428

843

4 838

376

-49

722

1 808

332

451

-119

500

1 098

220

90

137

-47

86

197

Hyrpersonal

Livsmedel

19

1 175

495

361

134

390

932

Tvätt

155

62

73

-11

75

153

Sjukvårdsartiklar

107

40

66

-26

48

145

Interna labtjänster

380

157

200

-43

164

430

Externa labtjänster

778

325

457

-132

479

1 291

Hjälpmedel

23

10

19

-9

7

36

1 115

460

445

15

599

1 354

Lokalkostnader

291

117

72

45

169

291

Inventarier & material

455

190

282

-92

270

610

Patientresor

20

10

27

-17

4

8

Övriga tjänster

75

30

158

-128

83

271

2 204

925

930

-5

961

2 315

Summa kostnader

97 146

40 060

40 049

11

37 531

95 165

Netto

95 946

39 560

39 098

462

37 230

93 458

Tele & IT kostnader

Kapitalkostnader
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82310 Primärvård
Patientavgifter

-9

Utomlänsintäkter
Bidrag
Interna ersättningsmodeller

9

-9

-27

27

-137

137

-210

-5 208

10
-92 818

-94 724

-37 399

-39 555

2 156

-36 179

Övriga intäkter externa

-385

-155

-41

-114

-39

-206

Övriga intäkter interna

-16 427

-6 770

-6 060

-710

-7 085

-18 119

-111 536

-44 324

-45 831

1 507

-43 513

-116 349

Summa intäkter
Köpt verksamhet
Interna ersättningsmodeller
Personalkostnader

250

93

59

34

53

356

4 197

1 558

2 374

-816

1 805

4 970

89 337

34 858

33 805

1 053

27 958

72 259

7 222

-7 222

14 027

32 612
345

Hyrpersonal
Konsulter
Utbildning & resor
Läkemedel
Livsmedel
Tvätt

554

203

135

68

136

603

226

331

-105

118

356

1 865

773

777

-4

874

2 273

90

25

47

-22

37

89

203

74

46

28

87

144

Sjukvårdsartiklar

1 973

738

793

-55

827

2 054

Interna labtjänster

4 474

1 662

2 495

-833

2 172

5 590

Externa labtjänster

1 701

627

927

-300

545

1 665

Hjälpmedel

1 794

652

752

-100

537

1 272

Tele & IT kostnader

1 540

575

641

-66

639

1 635

390

143

149

-6

292

589

1 120

419

461

-42

434

1 084

Lokalkostnader
Inventarier & material
Patientresor
Övriga tjänster
Summa kostnader
Netto

150

56

55

1

76

221

1 295

479

639

-160

491

1 623

111 536

43 161

51 706

-8 545

51 108

129 138

-1 163

5 876

-7 039

7 595

12 789
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Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Åtgärder med anledning av en negativ årsprognos 2019
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och ställer sig bakom de
åtgärder som förvaltningen redovisar.

Sammanfattning

Enligt uppdrag från såväl hälso- och sjukvårdsnämnden som från regionstyrelsen
presenterar förvaltningen strategier och identifierade åtgärder för att minska
kostnaderna och därmed kostnadsutvecklingen för att nå en ekonomi i balans för
2019. Hälso- och sjukvården har efter delårsrapport 1 och månadsrapport april
lämnat en helårsprognos på – 30 miljoner.
Hälso- och sjukvårdens externa kostnader består till 75 procent av kostnader för
arbetskraft, kostnader för köpt verksamhet och kostnader för läkemedel. Inom dessa
områden finns handlingsplaner sedan tidigare. Det är inom dessa områden
nödvändigt med uthållighet och fortsätta arbetet enligt handlingsplanerna och men
även att revidera dessa. Förutom detta är kostnader som uppstår på grund av
bristande kvalitet nödvändiga att identifiera och minimera. Exempel på områden där
kvalitetsbristkostnader förekommer är bemanning- och personalplanering,
läkemedelsförskrivning, inköp utanför avtal, patientsäkerhet, omständlig
administration mm. Utöver det är det nödvändigt att de tillfälliga statliga medel som
är kopplade till överenskommelser mellan staten och SKL i så stor utsträckning som
möjligt används för att finansiera redan befintliga utvecklingsarbeten, alternativt med
en tillfällig insats av nya kostnader ger en tydlig förflyttning i utvecklingsarbetet utan
att för den skull skapa nya permanenta strukturer som sedan ska införlivas i ordinarie
budget när statsbidragen upphör. Samtliga eventuella nya kostnader ska granskas.
Något utrymme för att återinföra en ersättningsmodell
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till privata vårdgivare inom primärvården kommer inte att rymmas inom befintlig
budget. Bedömningen är att trots dessa åtgärder kommer hälso- och sjukvården inte
nå en ekonomisk balans under 2019 varför arbete med att identifiera nya möjligheter
att minska kostnaderna behöver fortsätta. Detta också med anledningen av det
budgetförslag som regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om.
Ärendebeskrivning

Bakgrund
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i april i samband med redovisning
av delårsrapport 1 där en årsprognos på – 30 miljoner redovisades gav nämnden
förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i juni återkomma med förslag på
åtgärder för att nå ekonomisk balans i årsbokslutet 2019 (HSN § 37, 2019-04-17). På
regionstyrelsens möte i maj, efter att delårsrapport 1 redovisats föreslog
regionstyrelsen regionfullmäktige att ge samtliga nämnder med prognostiserat
underskott i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans i
årsbokslutet 2019 (RS § 148, 2019-05-28, behandlas av regionfullmäktige 2019-0617).
De största externa kostnadsposterna inom hälso- och sjukvården är kostnader för
arbetskraft, kostnader för köpt verksamhet och kostnader för läkemedel. Dessa
kostnader utgör ca 75 procent av de externa kostnaderna inom verksamheten.
Att nå en ekonomi i balans har varit ett ständigt pågående arbete för hälso- och
sjukvårdsnämnden och förvaltningen under många år. Sedan tidigare finns
handlingsplaner för att minska utomlänsvårdskostnaderna, minska
kostnadsutvecklingen för läkemedelskostnader, minska kostnaderna för hyrpersonal,
minskat behov av slutenvård med flera.
Då arbetet att sänka kostnader pågått under lång tid kan ett omtag behöva göras för
att skapa ny kraft i arbetet och öka kunskapen om de möjligheter som tidigare
identifierats i kombination med nya kunskaper och insikter som kommit till.
Inom hälso- och sjukvårdsverksamhet är god kvalitet en avgörande faktor för hållbar
ekonomi. Bristande kvalitet ger inte bara lidande för patienten utan också onödiga
kostnader. Kvalitetsbristkostnader som uppstår är ofta möjliga att undvika.
God kvalitet är alltså av vikt att eftersträva men det finns en gräns där ytterligare
kvalitetsökningar inte ger höjd kvalitet för patienten alternativt en hög
marginalkostnad och därmed inte kan motiveras. Även en sådan kvalitetskostnad är
undvikas.
Initiala och grova kostnadsestimeringar av kvalitetsbrister och överkvalitet visar att
det inom dessa områden finns ekonomiska effekter att hämta. Förvaltningen har
därför beslutat att den primära vägen till att nå en ekonomi i balans för året och
framåt är att genomföra aktiviteter för att minska kvalitetsbristkostnader eller i
förekommande fall besluta om minskad kvalitet där det är möjligt utan att
kvalitetsbristkostnader uppstår.
Kvalitetsbrister och möjliga åtgärder
Inom förvaltningen har tidigare insatser gjorts för att identifiera kvalitetsbrister som
är möjliga att åtgärda. Arbetet har intensifierats under våren och samtliga chefer har
engagerats för att inom sin egen verksamhet klargöra vad som kan göras och inom
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vilka områden man kan behöva stöd från förvaltningen för att nå framgång. Arbetet
är pågående och kommer att analyseras och sammanfattas ytterligare framåt.
De områden där förvaltningen identifierat att kvalitetsbrister och därmed undvikbara
kostnader förekommer samt förslag till aktiviteter för att åtgärda bristerna är
följande:
-

Bemanning och personalplanering
Läkemedelsförskrivning
Patientsäkerhet
Inköp och upphandling
Digitala arbetssätt
Samarbete mellan verksamheter
Administration
Styrning utifrån behov

Nedan följer en beskrivning av varje område samt förslag på möjliga åtgärder.
Åtgärderna består till stor del av åtgärder som redan är initierade och pågår och där
största fokus är att hålla i och hålla ut och intensifiera, men också av nya åtgärder.
Denna tjänsteskrivelse ska inte ses som en ny framtagen handlingsplan utan mer en
redovisning av tänkta åtgärder som förvaltningen arbetar med. Samtliga åtgärder ska
diskuteras och förankras vidare i förvaltningens verksamheter.
Bemanning och personalplanering.
Bristande kompetens och förmåga till schemaläggning och personalplanering leder
till grundbemanning som kostar mer än den behöver göra. Bristfälligt
bemanningsarbete kan leda till personalbrist och att onödiga kostnader uppstår för
tillfälliga resurser och hyrpersonal. Bristande rekryteringsarbete ger onödiga vakanser
som kan behöva tillsättas med tillfälliga resurser och hyrpersonal vilket är betydligt
dyrare än att ha egna anställda. Bemanningsområdet innehåller ca 50 procent av
hälso- och sjukvårdens kostnader, varje procent av personalbudgeten motsvarar 10
miljoner.
Åtgärder som ska initieras alternativt förstärkas:
- Förstärkt kompetens i förvaltningen kring bemanningsfrågor
- Förstärkt stöd till chefer i bemanningsplanering och schemaläggning
- Samtliga enheters bemannings- och schemaläggningsarbete gås igenom för att
se om ytterligare optimering kan göras.
- Förstärkt samarbete med RSF HR (HR-specialister och lönestöd)
- Förstärkt stöd till chefer kring rekryteringsadministration
Läkemedelsförskrivning.
Hälso- och sjukvården på Gotland har den högsta kostnaden för förskrivna
läkemedel per invånare jämfört med andra landsting. Inom vissa områden är de höga
kostnaderna för förskrivna läkemedel motiverade utifrån kvalitet och
sjukdomspanorama, dock inte inom alla områden. Antibiotikaförskrivningen är en
del av förskrivningen som är än i landet i övrigt. Jämförelsen ger att medborgarna på
Gotland får närmare 5 000 antibiotikarecept utskrivna per år i onödan.
En reviderad handlingsplan för läkemedel ska arbetas fram med fokus på de delar
som inte fungerar bra idag. Exempel på det är antibiotikaförskrivningen.
Åtgärder som ska initieras alternativt förstärkas:
- Genomlysning och vid behov utveckling av de forum och funktioner som
finns för att leda, styra och samordna förvaltningens läkemedelshantering.
- Förstärka spridningen av data över läkemedelsförskrivningen i förvaltningen.
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Förstärka informationen till medborgarna kring
antibiotikaresistentproblemet.
Införa systemstödet infektionsverktyget för att uppmärksamma förskrivare
och underlätta uppföljning.

Patientsäkerhet.
Att hälso- och sjukvården vårdar patienter där vården i sig självt är orsak till
vårdbehovet skapar både kvalitetsbristkostnader och mänskligt lidande. Inom detta
område är kanske vårdrelaterade infektioner det tydligaste exemplet. Gotland har en
låg nivå av just vårdrelaterade infektioner jämfört med övriga landet, till del tack vare
att patientrummen på Visby lasarett till största del är enkelrum men också till följd av
god följsamhet till riktlinjer och rutiner. Trots detta har ca 5 procent av inneliggande
patienter en vårdrelaterad infektion.
Åtgärder som ska initieras alternativt förstärkas:
- Ta fram en handlingsplan för patientsäkerhet som omfattar också
läkemedelsförskrivning och strama-arbetet. Handlingsplanen läggs som bilaga
till strategisk plan och budget.
- Förstärka arbetet med att få patienter att göra uppehåll med rökning och
alkohol inför operation
- Inkludera frågan om patientsäkerhet och att se avvikelsehantering som en väg
till lärande i det fortsatta arbetet kring organisationskultur.
- Förstärka analys av avvikelserapporteringen i förvaltningen.
Inköp och upphandling.
Befintliga avtal som inte nyttjas till fullo ger onödiga kostnader. Inköp och
upphandling är ett snårigt område där förvaltningen behöver fortsätta att arbeta för
en större stringens vid inköp. Region Gotland ingår i samma sjukvårdsregion som
Stockholm vilket ger goda möjligheter att genomföra upphandlingar tillsammans.
Ett steg i arbetet är utbildningen till behöriga beställare.
Åtgärder som ska initieras alternativt förstärkas:
- Utbilda behöriga beställare i hela förvaltningen.
- Förstärka samarbetet med RSF ekonomi och upphandling för att öka
kunskapen kring behoven inom HSF och möjligheterna som ges med att
samarbeta med Region Stockholm.
Digitala arbetssätt och förenklad administration
För att säkerställa att resurser används där de mest behövs krävs att förvaltningen
nyttjar möjliga digitala arbetssätt och nya tekniker. Idag finns många bra verktyg för
att öka möjligheten för medborgaren/patienten att bedriva förebyggande
hälsoinsatser och egenvård men de nyttjas inte i nivå med möjligheterna.
Kvalitetsbristkostnader finns också i betungande och onödig administration.
Områden som uppmärksammats här är dubbeldokumentation i journalen,
begränsningar i dokumentation över förvaltningsgränser, omständlig
schemaadministration samt att systemlösningar inte nyttjas optimalt. Ett angränsande
område är också den digitala informationshanteringen. Rätt information på rätt plats,
i rätt tid till rätt person.
Åtgärder som ska initieras alternativt förstärkas:
- Stärka samarbetet med Kvalitet- och digitalisering inom regionstyrelseförvaltningen för att säkerställa att hälso- och sjukvårdens behov av e-tjänster
tas om hand på bästa sätt samt att det totala stödet inom digitaliseringsområdet hanteras optimalt.
- Ta fram en utvecklings- och förvaltningsplan för 1177 vårdguiden för att
säkerställa att funktionen bidrar på bästa sätt för både verksamhet, patienter
och medborgare.
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Fortsatt aktivt arbete i förberedelse inför samt implementering av framtidens
vårdinformationsmiljö
Vara delaktiga i Region Gotlands utveckling av informationshanteringen
inom regionens verksamheter, (registratur, arkiv, dokumentation).

Samarbete mellan verksamheter.
Samarbetet med socialförvaltningen har genom åren kraftigt förbättrats till gagn för
framförallt patienterna/brukarna. Det är dock ett samarbete som måste fortsätta att
stödjas och utvecklas för att inte tappa fart. Samarbetet finns inom många områden
och en viktig del är att säkerställa att patienter ges insatser inom öppenvården för att
minimera behovet av slutenvård. En patient som vårdas i slutenvård när man kunnat
lösa problemet på annat sätt är en verklig kvalitetsbrist.
Samarbetet mellan olika verksamheter i den egna förvaltningen är också ett område
som kan förbättras.
Åtgärder som ska initieras alternativt förstärkas:
- Fortsatt aktivt arbete inom den regionala stöd- och samverkansstrukturen
som leds av regionstyrelseförvaltningen. (Vuxensam, vuxennätverket samt
styrgrupp RSS)
- Säkerställa tydligare koppling mellan aktiviteter inom ramen för
RSS/Vuxensam och verksamhetsplaneringen i HSF och också
socialförvaltningen.
- Förstärka samarbetet över professionsgränser för att säkerställa optimala
flöden både för patienter och för medarbetare.
Styrning utifrån behov
Kvalitetsbrister uppstår då patienter inte ges vård på rätt nivå. Ytterligare insatser kan
göras för att minska återinläggningar och undvikbar slutenvård, att minimera rutinmässiga återbesök som inte är behovsprövade, rekommendera fysisk aktivitet istället
för läkemedel vid psykisk ohälsa samt att ännu mer styra patienter att nyttja 1177.
Arbetet med God och nära vård ger stöd i att transformera och att förstärka den
primära vården.
Åtgärder som ska initieras alternativt förstärkas:
- Fortsatt utveckla information i 1177
- Förstärka arbetet med produktionsplanering.
Statliga överenskommelser
Förvaltningen har intäkter kopplade till de statliga överenskommelserna.
Överenskommelserna syftar till att driva på och stödja transformationen av Svensk
Hälso- och sjukvård. De tillför ekonomiskt stöd men kommer också med tydliga krav
på vad som ska åtgärdas/uppfyllas inom de olika områdena. Bedömningen är att
överenskommelserna drivs med samma inriktning som förvaltningen grundat sin
strategisk plan och budget på vilket gör att mycket av det arbete som redan bedrivs i
förvaltningen idag ryms inom ramen för de statliga överenskommelserna.
Av det som förvaltningen känner till i dagsläget kommer någonstans mellan 50-60
miljoner kronor att tillfalla hälso- och sjukvården på Gotland. Då överenskommelserna fortfarande inte fullt ut är beslutade på statlig nivå är denna summa
ännu inte inkluderad i förvaltningens budgetram. Den summa som arbetats in i
budgeten är 40 mnkr.
För att stärka möjligheterna att nå en ekonomi i balans föreslår förvaltningen att de
ekonomiska medlen som kommer med överenskommelserna till största del finansiera
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den utveckling som redan sker inom hälso- och sjukvården och användas i så lite
utsträckning som möjligt till nya kostnader.
De statliga bidragen kopplat till överenskommelserna ska alltid säkerställa att den
tänkta insatsen förbättrar utgångsläget i det fortsatta arbetet. Med en tillfällig insats
ska utgångspunkten flyttas från punkt a till punkt b och att inte bygga upp strukturer
som sedan inte kan tas bort när bidragen upphör.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en långsiktig plan är nödvändig för att nå en
ekonomi i balans. Uthållighet krävs i tidigare beslutade handlingsplaner och åtgärder.
Ny kraft behöver sättas in i att identifiera och åtgärda kvalitetsbristkostnader
alternativt sänka kvaliteten när det är möjlig. De statliga medlen måste i så stor
utsträckning som möjligt finansiera de befintliga utvecklingsarbeten som pågår.
En överhängande risk är att detta ändå inte kommer att leda till en ekonomi i balans
2019 varför arbetet med att ytterligare identifiera åtgärder fortsätter, också kopplat till
konsekvenserna av regionstyrelsens förslag till budget för 2020.
Förvaltningens bedömning är också att ett eventuellt återinförande av
efterhandskompensation i primärvården inte kommer att rymmas inom budget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

6 (6)

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2018/11
10 juni 2019

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Konsekvens av förslag till budget 2020
Förslag till beslut

•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden tar emot informationen och inväntar en närmare
analys av konsekvenser som presenteras för nämnden i september.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska till nästa arbetsutskotts sammanträde
redovisa konsekvenserna av uteblivna tillskott för FVM – Framtidens
vårdinformationsmiljö och utomlänsvård för 2020 i syfte att kunna ta ärendet
vidare till budgetavstämningen.

Sammanfattning

Den budget för hälso- och sjukvårdsnämnden som Regionstyrelsen beslutat att
föreslå Regionfullmäktige innebär en tillåten nettokostnadsutveckling, exklusive
personalkostnadskompensation, på 0,2 procent jämfört med prognostiserade
nettokostnader 2019. Jämfört med budget 2019 är tillåten nettokostnadsutveckling
2,1 procent. I den strategiska planen har hälso- och sjukvårdsnämnden beskrivit den
kostnadsutveckling som förväntas inom utomlänsvården till ca 15 miljoner och
kostnaden för förberedelse för FVM till ca 8 miljoner. Inget av detta väljer
Regionstyrelsen att föreslå budgettäckning för. Detta tillsammans med ett föreslaget
sparbeting på 13 miljoner och under 2019 en obalans på 30 miljoner gör att hälsooch sjukvården har ca 65 miljoner att effektivisera/omprioritera/ta bort verksamhet
för, om nämnden ska ha ekonomisk balans 2020.
Tidigare analyser har visat att det inte finns någon verksamhet att helt ta bort från
hälso- och sjukvården. Tidigare strategier har varit att ta fram handlingsplaner för
effektiviseringar, ta bort överkostnader, minska behovet att framförallt slutenvård
mm. Mycket har gjorts sen tidigare inom dessa områden och bedömningen är att
detta arbete inte kommer att leda till att hälso- och sjukvården når en verksamhet i
balans med budget 2020 med enbart fortsättning av detta arbetssätt. Under 2019 har
också mycket fokus lagts på att arbeta med kvalitetsbristkostnader, vilket också
kommer att fortsätta, för att identifiera dessa och åtgärda.
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Vidare analys av konsekvenserna om Regionfullmäktige beslutar enligt
Regionstyrelsens förslag ska presenteras för nämnden i september.

Ärendebeskrivning

Hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat 2018 slutade på – 38,6 miljoner. En
nettokostnadsutveckling på 3,0 procent vilket är lägre än andra regioner. I
genomsnitt var nettokostnadsutvecklingen för regionerna 4,5 procent. Som alltid är
övriga regioner inte helt jämförbara med hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2019 en tilldelad budgetram på 1 651 miljoner.
För 2019 är prognosen efter april månad 1 681 miljoner, vilket ger ett underskott på
30 miljoner jämfört med tilldelad ram.
I förvaltningens strategiska plan och budget 2020-2022 ges en sammanfattande
beskrivning av de omvärldsfaktorer som påverkar förvaltningens genomförande av
verksamhet framåt samt vilka strategiska utvecklingsområden som är avgörande att
arbeta med för att klara att balansera uppdraget med givna resurser.
De kostnadsökningar som hälso- och sjukvården bedömt inte kunna hantera inom
dagens verksamhetsbudget inför 2020 är 10 miljoner för höjning av externa avtal, 8
miljoner i kostnader för förberedelse inför FVM, framtidens vårdinformationsmiljö,
15 miljoner i ökade kostnader för utomlänsvården i prishöjning, oaktat volymökning.
Till det kommer 0,5 miljoner i kostnadsökning för Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag, LÖF ,som inträffat redan 2019 och 1,5 miljon i ett eventuellt
permanentande av första linjens psykiatri.
I ovan beskrivna kostnadsökningar ingår inte de 2,5 procent som SKL i sin tidigare
rapport prognostiserat att hälso- och sjukvården nationellt kommer att öka i
kostnader, i fasta priser, och som den resursfördelningsmodell som Region Gotland
har för hälso- och sjukvården bygger på. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inför
2020 äskat om att nivån skall baseras på nivån 2,5% vilket inte görs inom dagens
resursfördelningsmodell som bygger på ett fast belopp. 2,5% skulle motsvara 41, 4
mnkr i jämförelse med dagens modell som ger 39,2 mnkr. Det förslag till budgetram
som Regionstyrelsen beslutat om ger hälso- och sjukvården tilldelning enligt
resursfördelningsmodell på 39,2 miljoner, kompensation för externa avtal på 8,7
miljoner och ett besparingsbeting på 13 miljoner.
Detta ger hälso- och sjukvården en total budgetram, exklusive kompensation för
löneökningar på ca 1 686 miljoner. Det exakta beloppet är ännu inte klarlagt utan har
enbart tagits från information från budgetberedningen och förslag gällande
utfördelad besparing.
Jämfört med budget 2019 möjliggör detta en kostnadsutveckling på 2,1 procent.
Jämfört med prognostiserade nettokostnader för hälso- och sjukvården 2019 medger
ovanstående budgetförslag en nettokostnadsutveckling på 0,3 procent.
Den bedömda kostnadsökningen för utomlänsvården och de nya tillkommande
kostnaderna för FVM bedöms inte som möjliga att prioritera bort eller undvika. Det
föreslagna besparingsbetinget på 13 miljoner är också kostnader som behöver
minskas i ordinarie verksamhet. Tillsammans innebär detta att 36 miljoner behöver
omprioriteras inom förvaltningens verksamhet till dessa kostnadsposter/
besparingsbeting.
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För att förvaltningen ska kunna nå en budget i balans 2020 krävs att såväl
underskottet 2019 som krav på kostnadssänkningar 2020 hanteras. Totalt innebär
detta att ca 65 miljoner i termer av kostnader och därmed verksamhet behöver omoch bortprioriteras. 65 miljoner motsvarar 3,9 procent av nettobudget 2019.
För att ge en bild av vad ca 65 miljoner innebär i verksamhetstermer kan nämnas 35
procent av all utomlänsvård, alternativt vårdcentralerna Visby norr, Wisby Söder och
barnavårdscentralens verksamhet tillsammans, alternativt hela obstetrik/gynekologiverksamheten, alternativt ca 4 vårdavdelningar á 14-15 vårdplatser. Av den
administrativa verksamheten motsvarar 65 miljoner hela förvaltningsledningen,
kanslienheten, ehälsa/MIT och i stort sett samtliga verksamhetschefer inom
sjukvården. Att ta bort verksamhet motsvarande detta är självklart inte möjligt och
inte heller någon strategi att arbeta utifrån.
Förvaltningen är också medveten om att regionens ekonomiska läge ger behov av
ytterligare kostnadssänkningar också för åren efter 2020. Arbetet måste därför ske
såväl kort- som långsiktigt. Hälso- och sjukvårdens externa kostnader är till ca 75
procent bestående av arbetskraftskostnader, köpt verksamhet och läkemedelskostnader. Hittills har fokus för effektiviseringar handlat om just dessa kostnader där
flertalet handlingsplaner tagits fram. Under 2019 är fokus också på kvalitetsbristkostnader i olika former. Att ha bristande kvalitet oavsett om det handlar om
bristande medicinsk kvalitet som leder till någon form av vårdskada så att patienten
behöver vårdas ytterligare eller bristande kvalitet som innebär att schemaplaneringen
inte är optimal innebär högre kostnader än nödvändigt. Hälso- och sjukvården på
Gotland, som i riket, har behov av och möjlighet att minska kvalitetsbristkostnader.
Förvaltningen bedömer dock inte att effektiviseringar, minskade kvalitetsbristkostnader, fortsatt fokus på arbetskraft, läkemedel och utomlänsvård, kommer att
vara tillräckligt för att nå en budget i balans 2020 med föreslagna budgettilldelning.
Kraftigare insatser kommer att behöva göras.
I skrivande stund är analysen över i vilken verksamhet som om- och nedprioritering
kan och ska ske inte klar.
Då hälso- och sjukvården under lång tid haft en obalans mellan verksamhet och
budget är arbetet med att identifiera verksamheter att ta bort inte nytt. Tidigare
arbeten och analyser har inte kunnat påvisa någon verksamhet där tydliga beslut gjort
att någon särskild verksamhet lagts ner. Det närmaste i den vägen är ett tvåårigt
tillfälligt stopp för remittering av patienter för obesitasoperationer som beslutades
under 2012 och 2013.
Hälso- och sjukvårdslagen är den portalparagraf som hälso- och sjukvården arbetar
efter. Enligt hälso- och sjukvården definieras hälso- och sjukvård som:
1. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador,
2. sjuktransporter, och
3. omhändertagande av avlidna.
Hälso- och sjukvården på Gotland bedriver inte någon verksamhet som inte
innefattas av ovanstående definition förutom i undantagsfall. I dessa undantagsfall,
exempelvis resevaccinationer eller utskrift av diverse intyg tas full kostnadstäckning
ut av patienten.
Förvaltningens arbete att fortsatt minska kostnader sker utifrån följande strategier:
 Arbeta för kostnadsminskningar på såväl lång som kort sikt.
 Intensifiera det hälsofrämjande arbetet för att förebygga behovet av sjukvård.
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Genomföra implementeringen av FVM som planerat, men med stort fokus
på verksamhetsförändring för långsiktiga effektiviseringar.
Arbeta med att förflytta vården enligt intentionerna i ”God och nära vård”
som planerat.
Inte starta nya verksamheter om det inte kan ske inom befintlig ram, detta
gäller även första linjens psykiatri.
Genomföra schemaoptimeringsprojektet inom hela verksamheten.
Låta fortsatt hög restriktivitet att nyttja hyrpersonal gälla.
Fortsatt arbeta med RAK, rätt använd kompetens, och också innebära
budgetförflyttningar då det är möjligt.
Fortsatt arbeta med att identifiera och undanröja kvalitetsbristkostnader .
Omarbeta handlingsplanerna för utomlänsvård och läkemedel för att
fokusera på kvalitetsbrister att komma tillrätta med alternativt ytterligare
kostnadssänkande åtgärder.
Låta de statliga satsningar om kommer hälso-och sjukvården till del i största
möjliga mån finansiera den utveckling som redan sker inom verksamheten
och i minsta möjliga mån generera ökade kostnader.
Prioritera investeringar som är nödvändiga ur patientsäkerhetssynpunkt eller
som genererar lägre kostnader först.
Stärka samarbetet med Regionstyrelseförvaltningen ska för att optimera
stödet gällande upphandling, ekonomi och hr-frågor.
Lägga kraft på att skapa bästa möjliga förutsättningar till såväl ekonomiska
som resurssparande samarbeten med Region Stockholm inom ramen för
kommande samverkansavtal.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att mycket kraftiga åtgärder kommer att krävas för att
nå en budget i balans under 2020 om den budget som Regionstyrelsen föreslagit för
hälso- och sjukvården beslutas av Regionfullmäktige. Redan rådande läge med ett
prognostiserat resultat på minus 30 miljoner för 2019 är mycket bekymmersamt. Att
dessutom införliva kostnader på runt 23 miljoner och genomföra en besparing på 13
miljoner i verksamhet ser förvaltningen inte är möjligt utan att det får långtgående
konsekvenser för den verksamhet som nämnden är satt att bedriva.
En närmare analys av vad detta kommer att innebära är ännu inte färdigställd utan
kommer att läggas fram till hälso- och sjukvårdsnämnden på septembermötet.
Budgetförutsättningarna och dess konsekvenser blir också avgörande för
utformningen av förvaltningens verksamhetsplan 2020 samt kommande strategiska
plan och budget 2021-2023.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 juni 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Elin Gottfridsson
Nämndsekreterare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Informations- och anmälningsärenden juni
Förslag till beslut

•

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

Informations- och anmälningsärenden



RF § 125 Förnyad informationshantering och arkivering (HSN 2019/30).



RS § 74 Begäran om tilläggsanslag för patientövervakningssystemet (HSN
2019/71).



Remissvar – MBN Remiss. Begäran om samrådsyttrande över förslag till
detaljplan för Visby Klövern 11 och del av Klövern 1 (HSN 2019/242).



Delegationsbeslut presidiet: strategisk plan och budget 2020-2022 (HSN
2018/11).



Avtalsuppföljning Team Olmed (HSN 2019/230).



Avtalsuppföljning Textilia (HSN 2019/259).



Remissvar avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
villkor för avgiftsfri screening (HSN 2019/177).



Rättegångsfullmakt Intrum (HSN 2018/538).



Remissvar avseende sakkunniggruppunderlag för beslut om nationell
högspecialiserad vård, ryggmärgsskador (HSN 2019/217).



Remissvar – ändrade föreskrifter om vaccination av barn (HSN 2019/249).
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Remissvar – föreskrifter om försäkringsmedicinska utredningar (HSN
2019/225).
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Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
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