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Hälso- och sjukvårdsnämnden den 15 juni 2022
Hälso- och sjukvårdsnämnden avhandlade på dagens sammanträde bland annat åtgärder för
budget i balans, åtgärder för att minska väntetider till hörapparat samt riktvärde för läkare.
Länk till HSN:s kallelse och handlingar >>

Lägesrapport hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob informerade om läget inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen:




Sommarbemanningen är klar i stort, med undantag av ett flertal pass på
förlossningen, Anestesi/IVA/Op och i laboratorieverksamheten. Det är generellt
svårare att bemanna i år.
En ny beredskapslinje på lab kommer att säkra kompetens för medarbetarna nattetid
under sommaren.
Planering för operationskapaciteten pågår inför hösten, risk lyfts kring
bemanningsutmaning och att klara önskad kapacitet. Konsekvensanalys pågår.

Åtgärder för budget i balans
Nämndens nuvarande årsprognos pekar mot ett negativt resultat på 10 miljoner jämfört mot
budget. Det är i första hand det omfattande behovet av inhyrd personal som påverkar
resultatet negativt.
Nämnden beslutade om en handlingsplan med aktiviteter i syfte att säkra en budget i balans
för året. Att fortsätta arbetet med strategisk hållbar bemanning, översyn av läkarscheman
samt se över incitamentsmodeller som skapar attraktivitet till nattarbete är några av
aktiviteterna. Bemanningsfrågan är central både ur verksamhets- och ekonomiskt
perspektiv.

Strategisk hållbar bemanning
Pernilla Olsson och Josefin Tomtlund besökte också nämnden för att informera om arbetet
som gjorts med Strategisk hållbar bemanning på akutmottagningen. Nämnden har sen
tidigare önskat mer information om arbetet.

Konsekvenser av riktvärde för läkare ska analyseras
Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt riktvärde för antal patienter som det är rimligt för
en läkare i primärvården ansvara för, 1100 listade per specialist och 550 listade per STläkare. Riktvärdet ska ses som ett riktvärde och inte något vare sig tak eller golv utan en
bedömning ska ske individuellt.
Nämnden beslutade att följa Socialstyrelsens riktvärde och gav samtidigt förvaltningen i
uppdrag att återkomma med ekonomiska konsekvenser och effekter av ett införande av
riktvärde . Förvaltningen ska också till nämnden i september ge förslag på hur
implementeringen i verksamheten ska genomföras.

Handlingsplan för att minska hörselvårdens kö

Hörselvården har under flera år brottats med långa köer. En handlingsplan presenterades för
nämnden som bland annat består i att tillskapa resurser på kort sikt under 2022 för att korta
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köerna med hjälp av arbete som kan ske på kvällar och helger. På längre sikt kan del
basuppdraget upphandlas och läggas ut på entreprenad som komplement till förvaltningens
hörselvård.

Vill du veta mer kontakta gärna:
Mats-Ola Rödén, nämndordförande (L)
E-post mats-ola.roden01@gotland.se, Mobil 0704-47 91 47
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