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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

Plats och tid:

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSF konferensrum Bärnsten, S:t Göransgatan 5,
VISBY. Måndagen den 9 juni 2008 kl 10.00—15.00

Närvarande

Beslutande:

Ej tjänstgörande ersättare:

Per-Olof Jacobsson, ordf, c
Curt Broberg, c
Christer Mattsson, c
Ann-Christine Wallin, c, tom § 195
Margareta Persson, 1:e vice , m
Ivan Anderzon, m
Amy Öberg, fp
Åke Svensson, 2:e vice, s
Leif Dahlby, s
Carina Lindberg, v
Viveca Bornold, mp tom § 193

Gunnel Johansson, m
Johannes Hörsne, m
Jenny Guteäng, m
Yngve Andersson, kd
Jennie Andersson, v

tjänstgörande ersättare:

Daicy Larsson, s
Jan Karlsson, s
Åke Kahlbom, c, from § 196
Torgny Lihnell, mp from § 194
Övriga:

Hälso- och sjukvårdsdir Ann-Christin Kullberg
Nämndsekreterare Christina Eklund
Avtalschef Rolf Forsman
Informatör Magne Hovland
Leif Ohlsson, vård- och utbildningsstrateg § 199

Justeringsman:

Leif Dahlby, s

Justerat den:

16 juni 2008

Ekonomichef Åsa Högberg § 194
Primärvårdschef Hans Brandström och
upphandlingssekr Charlotte Eliasson § 192
Försörjningschef Bo Magnusson § 203
SACO Margaretha Scheele
GLF Regina Göbel
Vårdförbundet/SKTF Kommunal Kristina Olsson

§ 192-205
§ 192 omedelbart justerad
Paragrafer:

Underskrifter:
Christina Eklund, nämndsekreterare

Per-Olof Jacobsson, ordförande

Leif Dahlby, s, justeringsman

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 9

juni 2008
juni 2008 Datum för anslags nedtagande: 10 juli 2008
Förvaringsplats för protokollet: Sjukvårdsledningens kansli, S:t Göransgatan 3 VISBY
Datum för anslags uppsättande: 18

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

HSN § 192. Vårdval Gotland
–

HS 2008/0106 och HS 2000/0007 och 433-01

HSN § 192 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att nedanstående anbudsgivare antas
som leverantörer i upphandling 433-01 Vårdval Gotland
Carema Primärvård AB
Praktikertjänst AB
TPL Medial & Care AB
- och att paragrafen justeras omedelbart
Yrkanden
Ordföranden yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
1) att ovanstående anbudsgivare antas som leverantörer
Carina Lindberg, v, yrkar
1) avslag och
2) att förvaltningen presenterar en marknadsföringsplan för att marknadsföra
den kommunala primärvården på en konkurrensutsatt marknad.
Omröstning 1) med votering
Omröstning 1) med votering stöder ordförandens förslag med 11 ja och 2 nej
(Ja: Curt Broberg, c; Christer Mattsson, c; Ann-Christine Wallin, c; Margareta
Persson, 1:e vice , m; Ivan Anderzon, m; Amy Öberg, fp; Åke Svensson, 2:e
vice, s; Leif Dahlby, s; Daicy Larsson, s; Viveca Bornold, mp; Per-Olof
Jacobsson, ordf, c.
Nej: Jan Karlsson, s och Carina Lindberg, v).
Reservation
Carina Lindberg, v, reserverar sig mot beslutet.
Omröstning 2) med votering
Omröstning 2) med votering stödjer ordförandens förslag att avslå Carina
Lindbergs förslag nr 2) med 7/6
(Ja: Curt Broberg, c; Christer Mattsson, c; Ann-Christine Wallin, c; Margareta
Persson, 1:e vice , m; Ivan Anderzon, m; Amy Öberg, fp; Per-Olof Jacobsson,
ordf, c;.
Nej: Åke Svensson, 2:e vice, s; Leif Dahlby, s; Jan Karlsson, s; Daicy Larsson,
s; Carina Lindberg, v; Viveca Bornold, mp)
Bakgrund 2008-06-02 HSN au § 128. Vårdval Gotland
Inköpsrådet har tagit del av inkomna anbud, har ännu inte något förslag till
beslut.
När underlaget är komplett, och anbudsgenomgångsprotokollet är upprättat,
återkommer inköpsrådet med förslag till beslut till nämnden den 9 juni.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

HSN § 192 sidan 2(2)

Paragraf HSN § 192. Vårdval Gotland omedelbart justerad. Justeringen tillkännages genom anslag
Organ:

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 9

juni 2008

Datum för anslags uppsättande: 11

juni. Datum för anslags nedtagande: 2 juli 2008

Förvaringsplats för protokollet: Sjukvårdsledningens

kansli, S:t Göransgatan 3 VISBY

Underskrifter:
Christina Eklund, nämndsekreterare

Per-Olof Jacobsson, ordförande

Leif Dahlby, s, justeringsman

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

HSN § 193. Njursjukvården – upphandling
–

HS 2007/0049, HSN § 183, 422-1

HSN § 193 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att upphandling av njursjukvården skall
genomföras: administrativa föreskrifter, kravspecifikation och mall för upphandlingsavtal konkurrensutsättning av njurenheten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar lägga till i upphandlingsunderlaget
- att personalen skall omfattas av yttrande- och meddelarfrihet (Meddelarfriheten regleras i 1 kap. 1 § 3 stycket Tryckfrihetsförordningen, TF)
- att överenskommelserna om samverkansformer tillämpas (angående information, utbildning, mm) mellan läkemedelsföretag respektive medicintekniska
företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården enligt Sveriges
kommuner och landstings rekommendationer.” Antagna av kommunfullmäktige Kf § 219/2004 och Kf § 86/2006”
Yrkanden
Ordföranden yrkar att upphandling av njursjukvården genomförs enligt förvaltningens förslag.
Åke Svensson, s, Carina Lindberg, v, och Viveca Bornold yrkar avslag.
Carina Lindberg, v, tilläggsyrkar
- att personalen skall omfattas av yttrande- och meddelarfrihet (Meddelarfriheten regleras i 1 kap. 1 § 3 stycket Tryckfrihetsförordningen, TF)
- att överenskommelserna om samverkansformer tillämpas (angående information, utbildning, mm) mellan läkemedelsföretag respektive medicintekniska
företag och medarbetare i den offentliga hälso- och sjukvården enligt Sveriges
kommuner och landstings rekommendationer.” Antagna av kommunfullmäktige Kf § 219/2004 och Kf § 86/2006”
Omröstning med votering
Stödjer ordförandens yrkande att upphandling av njursjukvården genomförs
enligt förvaltningens förslag med 7 röster för och 6 mot. (Ja: Curt Broberg, c;
Christer Mattsson, c; Ann-Christine Wallin, c; Margareta Persson, 1:e vice , m;
Ivan Anderzon, m; Amy Öberg, fp; Per-Olof Jacobsson, ordf, c;.
Nej: Åke Svensson, 2:e vice, s; Leif Dahlby, s; Jan Karlsson, s; Daicy Larsson,
s; Carina Lindberg, v; Viveca Bornold, mp)
Carina Lindberg, v, tilläggsyrkande får stöd av hela hälso- och sjukvårdsnämnden.
Bakgrund 2008-06-02 HSN au § 129. Njursjukvården – upphandling
Samtliga nämnder i Gotlands kommun har i uppdrag från kommunfullmäktige
att undersöka möjligheterna att konkurrensutsätta verksamheter eller delar av
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

HSN § 193 sidan 2(2)

dessa. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt den 12 mars 2007 att upphandla
driften av njurenheten på Visby lasarett.
Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Upphandlingsformen innebär att tilldelningsbeslut
får föregås av förhandlingar med anbudsgivare. Anbud kan komma att antas
utan föregående förhandling.
Underlaget har förtydligats med bl a tekniska förvaltningens beräkning av hyreskostnaden för lokaler, kostnader för och vätskor för hemdialys.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

HSN § 194. Ekonomi - Månadsrapport
−

HS 2008/0008

Ekonomichefen redovisar utfallet (prognos görs senare) och jämför med
motsvarande period förra året. Ekonomin är ännu inte i balans med budgeten.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

HSN § 195. Tandvårdsplan: Övergripande plan för tandvården
–

HS 2008/0079, Övergripande plan för tandvården (se även 2001 års tandvårdsplan, HSN §
HSN § 195 sidan 1(2)
140/2001)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
under 2009 tas underlag fram för beslut om införande av Frisktandvård
(abonnemangstandvård) på Gotland
senast 2010 skall en ekonomisk redogörelse ha inkommit från
Folktandvården avseende mobil tandvårdsenhet på Gotland
Bakgrund 2008-06-02 HSN au § 132. Tandvårdsplan: Övergripande plan
för tandvården. Analys och åtgärder för Folktandvården Gotlands framtida
utvecklingsfaktorer:
Folktandvården bedriver en verksamhet som till viss del är anslagsfinansierad
och till viss del finansieras via patientintäkter. Tandvård bedrivs även av privata vårdgivare och jämförelsen mellan privat och offentlig verksamhet sker
kontinuerligt av samhället och det statliga Konkurrensverket. För att Folktandvården ska ha möjlighet till konkurrens på lika villkor mot den privata verksamheten, krävs tydliga uppdrag, politiska beslut som fattas inom en rimlig
tidsperiod och möjlighet för Folktandvården att fungera som en självständig
tandvårdsaktör.
I den tandvårdsutredning som gjordes 2001 ”Utredningen om folktandvården
Gotland i ett framtidsperspektiv 2001-2005” och som antogs av Hälso- och
sjukvårdsnämnden 2001-11-05 angavs följande organisation och utbudspunkter: ”Den långsiktiga inriktningen skall vara att folktandvårdsorganisationen
skall ha tandvårdskliniker med minst två tandläkare, vilket innebär att nuvarande 1-tandläkarkliniker långsiktigt fasas ut ur organisationen.”
Utbudspunkterna bör fördelas enligt nedan:
En väl utbyggt Folktandvård på Gotland bör ha kliniker i Slite (2 tandläkarteam, 1 tandhygienist), Visby (12 tandläkarteam, 4 tandhygienister), Roma (3
tandläkarteam, 1 tandhygienist) Klintehamn (2 tandläkarteam, 1 tandhygienist)
Hemse (2 tandläkarteam, 1 tandhygienist)
Under perioden 2008 – 2012 kommer Mun- och Käkcentrum att utveckla sin
roll som specialtandvårdsklinik och kompetenscentrum för Folktandvården
Gotland. En utveckling som kommer att ge befolkningen på Gotland tillgång
till tandvårdspersonal med hög kompetens och göra Folktandvården Gotland
till en attraktiv arbetsplats.
Möjligheten att erbjuda patienterna ett tandvårdsabonnemang – frisktandvård
kommer att tas fram under 2009. Detta ger patienterna möjligheter att teckna
ett abonnemangsavtal så att patienten kan periodisera sina tandvårdskostnader
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

HSN § 195 sidan 2(2)

och knytas till en vårdgivare/klinik. Målet med frisktandvård är att patienten
får hjälp med att hålla sina tänder friska, så friska att de håller livet ut.
Tandhygienisten med sin yrkeskompetens, har en viktig roll inom frisktandvården och om efterfrågan på friskvårdsabonnemang blir stor måste antalet tandhygienister inom Folktandvården Gotland troligen utökas.
För att kunna lägga de olika abonnemangsavgifterna på rätt nivå krävs en riskguppering av tandvårdens vuxna patienter. Detta arbete med att riskgruppering
har inletts sedan tidigare. För att få ut informationen bland allmänheten om
frisktandvårdsabonnemang krävs en utökad marknadsföring.
Utvecklingen av tandvården, såväl i riket som på Gotland, stöder detta och i
många landsting i Sverige har de fasta klinikerna med minst 2-3 tandläkare
kompletterats med en mobil tandvårdsenhet. Den mobila tandvårdsenheten kan
ha olika utformningar, en buss med fullständig utrustning för tandbehandling
eller en portabel tandläkarutrustning som kan monteras upp på skolor eller särskilda boenden för att öka tillgängligheten och minska klimatbelastningen
Arbetsutskottet överlämnar till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om
folktandvårdens inriktning enligt förvaltningens förslag:
under perioden 2008 – 2012 fasas 1-tandläkarkliniker ut ur organisationen, vilket innebär att Folktandvårdens verksamhet (allmäntandvård)
kommer att bedrivas i Hemse, Klinte. Roma, Visby och Slite. Specialistoch sjukhustandvård bedrivs på Mun- och Käkcentrum, Visby lasarett.
under 2009 tas underlag fram för beslut om införande av Frisktandvård
(abonnemangstandvård) på Gotland
senast 2010 skall en ekonomisk redogörelse ha inkommit från
Folktandvården avseende mobil tandvårdsenhet på Gotland

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

HSN § 196. Förändringar i tandvårdstaxa
–

HS 2008/0008, förslag, se även HSN § 170; behandlats i KS, därefter KF 18 juni

HSN § 196 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
(under förutsättning att kommunfullmäktige den 18 juni 2008 beslutar att till
Hälso- och sjukvårdsnämnden delegera rätten att fatta beslut om förändringar i
tandvårdstaxan från 1 juli 2008)
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att
− Folktandvården Gotland från den 1 juli 2008 har en taxa men med ett
påslag på bastandvårdsåtgärder som utförs på Mun- och Käkcentrum (specialistklinik) med 15 procent.
− Tandvård som utförs på jourklinik under helger får ett påslag på tandvårdstaxan med 50 procent.
− Akuttandvård som utförs på ”veckojouren” på klinikerna Korpen och
Gråbo får ett påslag på tandvårdstaxan med 15 procent på åtgärderna.
− Förvaltningen skall under hösten redovisa utformningen av tandvårdstaxan.
Förändringarna i tandvårdstaxan är en anpassning till den nya referensprislistan, och påslagen på den nya tandvårdstaxan på Mun- och käkcentrum samt
jourklinik motsvaras av tidigare tillämpning av ”latituder” i den gamla tandvårdstaxan.
Bakgrund 2008-06-02 HSN au § 133. Förändringar i tandvårdstaxa
Under 2008 genomför regeringen en stor tandvårdsreform för vuxna. (Statligt
tandvårdsstöd, prop. 2007/08:49). En tandvårdscheck – ett allmänt tandvårdsbidrag införs för alla vuxna som fyllt 20 år. Ett skydd mot höga kostnader införs. Ett system för referenspriser har upprättats och en prisportal på Internet
skall göra det enklare för den enskilde att jämföra kostnader mellan olika
tandläkare. Reformen träder i kraft den 1 juli 2008.
I lagen ges en allmän definition av vilken tandvård som regeringen anser är så
prioriterad att den skall kunna berättiga till statligt tandvårdsstöd. Bestämmelsen kompletteras med särskilda föreskrifter om vilka tandvårdsåtgärder som
berättigar till ersättning enligt lagen och under vilka förutsättningar ersättning
lämnas för åtgärderna. För varje sådan åtgärd har ett referenspris beslutats.
Vårdgivaren får ersättning per utförd åtgärd. Referenspriset utgör grunden för
beräkningen av tandvårdsersättningen och skall även fungera som jämförelsepris för patienterna. Den fria prissättningen på tandvårdsmarknaden behålls.
Den nuvarande taxans åtgärder har så långt det varit möjligt översatts till den
nya taxans åtgärder. I de fall där helt nya åtgärder har tagits fram har Folktandvården Gotland valt att som sitt pris ta referenspriset på åtgärden.
I den nya taxan är åtgärderna betydligt mer renodlade medan de nuvarande
åtgärderna består till viss del av ”behandlingspaket”.
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

HSN § 196 sidan 2(2)

Konstruktionen av den nya tandvårdstaxan bygger på att det endast ska finnas
en gemensam taxa för allmäntandvård och specialister. Folktandvården Gotland har nu en allmäntandvårdstaxa och en specialisttaxa för Mun- och Käkcentrum.
Folktandvården Gotland har från den 1 juli 2008 en taxa men med ett påslag på
bastandvårdsåtgärder som utförs på Mun- och Käkcentrum (specialistklinik)
med 15 procent.
De patienter som får sin vård på Mun- och Käkcentrum är remitterade till kliniken på grund av hög svårighetsgrad och komplicerade behandlingar. Behandlingarna kräver mer tid och kunskap av behandlaren/specialisten och detta
gör att det är befogat med ett högre pris på bastandvård utförd på Mun- och
Käkcentrum i enlighet med tidigare specialisttaxa.
Tandvård som utförs på jourklinik under helger får ett påslag med 50 procent
istället för den högre latituden som tidigare fanns på akutåtgärden. Akuttandvård som utförs på ”veckojouren” på klinikerna Korpen och Gråbo får ett
påslag med 15 procent på åtgärderna.
De åtgärder som finns i Gotlands kommuns tandvårdstaxa idag och som inte
ger någon ersättning från Försäkringskassan kvarstår med samma pris i den nya
tandvårdstaxan.
Arbetsutskottet föreslår att, (under förutsättning att kommunfullmäktige den
18 juni 2008 beslutar att till Hälso- och sjukvårdsnämnden delegera rätten att
fatta beslut om förändringar i tandvårdstaxan från 1 juli 2008) hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att
− Folktandvården Gotland från den 1 juli 2008 har en taxa men med ett
påslag på bastandvårdsåtgärder som utförs på Mun- och Käkcentrum (specialistklinik) med 15 procent.
− Tandvård som utförs på jourklinik under helger får ett påslag med
50 procent
− Akuttandvård som utförs på ”veckojouren” på klinikerna Korpen och
Gråbo får ett påslag med 15 procent på åtgärderna.

delges kommunfullmäktige
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

HSN § 197. Medgivande och rutiner för att överlämna
BVC-journaler till skolor med annan huvudman än Gotlands Kommun
–

HS 2008/0090, förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
- att hälso- och sjukvårdsförvaltningen medges att få överlämna berörda BVCjournaler till skolors elevhälsovård enligt Lagen (1994:1383) om överlämnande
av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, § 3, under förutsättning att samtycke ges från vårdnadshavare.
Journalen lämnas för förvaring där till den dag eleven slutar i skolan eller skolan upphör eller överenskommelsen med kommunen upphör.
- att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal med de
aktuella skolorna angående rutiner m m beträffande de överlämnade handlingarna.
Bakgrund 2008-06-02 HSN au § 135. Medgivande och rutiner för att överlämna BVC-journaler till skolor med annan huvudman än Gotlands
kommun. Kf § 6 Medgivande att överlämna handlingar till fristående skolor omfattar endast skolans elevhälsovårdsjournaler och inte de BVC-journaler
som överlämnats från BVC med vårdnadshavarens samtycke. Barnhälsovården
har följt ärendet i Kf § 6 (Ks § 373) och initialt trott att beslutet skulle gagna
även BVC-journaler, men som beslutet är formulerat omfattar det inte BVCjournaler.
Barnhälsovården önskar därför nu beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden för att
få kommunfullmäktiges medgivande att överlämna BVC-journaler till skolor
med annan huvudman än Gotlands kommun.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå
kommunfullmäktige
- att hälso- och sjukvårdsförvaltningen medges att få överlämna berörda BVCjournaler till skolors, med annan huvudman än Gotlands kommun, elevhälsovård enligt Lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till
andra organ än myndigheter för förvaring, § 3, under förutsättning att samtycke
ges från vårdnadshavare.
Journalen lämnas för förvaring där till den dag eleven slutar i skolan eller skolan upphör eller överenskommelsen med kommunen upphör.
- att hälso- och sjukvårdsförvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal med de
aktuella skolorna angående rutiner m m beträffande de överlämnade handlingarna.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman
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HSN § 198. Remiss - Komplettering av riksavtalet
–

HS 2008/0078, SKL Diarienr 07/2430 och 08/0184

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att
- överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen, och
- föreslå att kommunstyrelsen godkänner kompletteringen av riksavtalet för
utomlänsvård för att trygga tillgången på vård för intagna på anstalt och institution.
Bakgrund 2008-06-02 HSN au § 136. Remiss - Komplettering av riksavtalet. Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslöt vid sammanträde den
11 april 2008 att godkänna komplettering av riksavtalet för utomlänsvård för
att trygga tillgången på vård för intagna på anstalt och institution.
Bakgrund
Det betänkande från nationella psykiatrisamordningen SOU:2006:91 som beslutet hänvisar till, föreslår endast ett undantag i riksavtalet, för psykiatrisk
vård. Ingenstans nämner utredningen problem med att dessa patienter inte
skulle erhålla nödvändig somatisk vård.
Erfarenheten i Hälso- o sjukvården på Gotland är att det inte är några problem
att få ersättning från andra sjukvårdshuvudmän, i de fall patienter i nämnda
grupper från andra landsting vårdats. Detta gäller både somatisk och psykiatrisk vård. I de fall Riksavtalet kräver en kontakt med hemlandstinget fungerar
det som regel mycket smidigt. Dessa kontakter är, förutom att de krävs för att
erhålla ersättning, i regel mycket värdefulla för den vård som skall ges.
Det finns inte heller någon känsla av att sjukvårdshuvudmannen Gotlands
Kommun på något sätt skulle förhindra eller begränsa gotländska patienters
möjligheter till att erhålla nödvändiga vårdinsatser vid vistelse i andra vårdlandsting. I de fall riksavtalet stadgat att samråd skall ske och godkännade från
hemlandsting skall inhämtas, har detta kunna göras i god ordning.
Sammanfattningsvis delar vi inte bedömningen att något väsentligt problem
med den tidigare skrivningen i Riksavtalet föreligger.
Förslag
Hälso- och sjukvårdslagens 4§, 2 stycke, reglerar i vilken utsträckning ett
vårdlandsting skall erbjuda vård som inte behöver erbjudas omedelbart till personer som ej är bosatta inom landstinget.
”Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som är
bosatt i ett annat landsting, om landstingen kommer överens om det.”
HSN stadgar här att en sådan överenskommelse i varje enskilt fall skall träffas
mellan de två berörda sjukvårdshuvudmännen (landstingen).
Justeringsman
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En viktig princip för hur Gotlands Kommuns tillgångar används är att de kostnader som kommunen åtar sig föregås av behörigt beslutade beställningar.
Denna princip skall tillämpas på all förvaltning av kommunala medel. Av
praktiska skäl kan detta inte göras fullt ut, exempelvis vid inledningen av ett
akut vårdtillfälle i ett annat vårdlandsting. Därför finns i riksavtalet regler som
undantar inledningen av ett akut vårdtillfälle från kravet på en behörig beställning. Vid vårdtillfällen där kostnaden för det enskilda vårdtillfället är av liten
eller ringa storlek finns motsvarande undantag.
Det beslutade undantaget innebär att Gotlands kommun, utan att någon behörig
beställning utfärdats, skulle kunna ikläda sig ett i princip obegränsat betalningsansvar gentemot andra sjukvårdshuvudmän. I de fall vårdtillfället utförs
av en privat vårdgivare på uppdrag av en sjukvårdshuvudman skulle det obegränsade betalningsansvaret vara gentemot denne. En praktisk bedömning av
beloppens storlek är svår att göra, men kostnader motsvarande maximalt 5 – 10
miljoner kronor per patient och år är inget orimligt antagande. I normalfallet
skulle betalningsansvaret röra sig om kostnader motsvarande 100 – 300 tusen
kronor per patient och vårdtillfälle.
Slutsats
Ändringen i Riksavtalet innebär ett i vår mening orimligt frånsteg från principen för hur kommunala medel skall förvaltas. Gotlands Kommun kan inte på
detta sätt frånhända sig detta till andra vårdgivare. Än mindre när det tidigare
avtalet hos oss fungerat väl.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- att överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen, och
- föreslår att kommunstyrelsen godkänner kompletteringen av riksavtalet för
utomlänsvård för att trygga tillgången på vård för intagna på anstalt och institution.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman
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HSN § 199. Patientenkät
–

HS 2007/0145, OH-bilder, frågeformulär: tandvård; öppenvård; slutenvård; psykiatrisk
öppenvård; BB-förlossning; akutmottagning. Rapporter: Akutmottagningen, BBförlossning, Folktandvård, psyk heldygnsvård, psyk öppenvård, somatisk slutenvård,
somatisk öppenvård

Brukarundersökningar är en förutsättning enligt styrkortet; ”ta tillvara patienternas kunskaper, erfarenheter och synpunkter och återföra dessa till sjukvården”. Genomförde patientenkäten under 2007. Valde att samverka med Karolinska sjukhuset; beprövat svarsformulär, förutsättning för jämförelse och fördelaktigt pris.
Rapporterande frågor har skickats till 2600 patienter, och ungefär 60 procent
har besvarat frågeformulären till patienter i: tandvård; öppenvård; slutenvård;
psykiatrisk öppenvård; BB-förlossning; och akutmottagning.
Goda resultat avseende bemötande och tillgänglighet
Information generellt och speciellt om läkemedel och deras biverkningar samt
”varningssignaler” behöver förbättras
Patienternas delaktighet behöver förbättras
Gotland har generellt bättre resultat än jämförelselandstingen!
Drar erfarenheter som underlag för beslut och förvaltningen håller kontakt med
SKL avseende nationell enkät - Planerar för nästa enkät.

Justeringsman
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HSN § 200. Remiss – Sjukvårdens framtid
–

HS 2003/0032, KS 2003/0103, Sjukvårdens framtid, Ks § 374/2007, frågor, och yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen
Bakgrund 2008-06-02 HSN au § 138. Remiss – Sjukvårdens framtid
Förvaltningens förslag till yttrande innehåller synpunkter på:
Allmän frågeställning; Utredningen visar riktningen; Framtidens sjukvård på
Gotland förutsätter samarbete med större landsting/region; Fortsatt arbete med
prioriteringar behövs; Finansiering; Folkhälso- och hälsofrämjande arbete;
och
Kompletteringar till utredningen; Samverkan på Gotland.
Svar på remissfrågeställningar: Kap 2. Regionsamarbetet; Kap 3. Samverkan
och gränssnittsfrågor; Kap 4. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård;
Kap 5. Prioriteringsarbetet; Kap 6. Hemsjukvård; Kap 7. Finansiell
samordning; Kap 8. Vården som regional utvecklingsfaktor;
Kap 9. Ekonomi/balans; Kap 10. Närvård/närsjukvård - specialistvårdens
omfattning på ön
Arbetsutskottet överlämnar till hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta
om att överlämna förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman
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HSN § 201. Nysam 2007
–

HS 2007/0007, Nysamrapport 2007, Gotland

Chefscontrollern kan berätta att nu är varje landsting med någon del i NYSAM-samarbetet. Delar ut den tryckta rapporten och återkommer med analys
och sammanfattning vid sammanträdet den 25 augusti.

Justeringsman
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HSN § 202. Övriga frågor
–

HS 2007/0001

Vårdstrejken
Carina Lindberg, v, ger förvaltningen beröm för att ha skött strejken och informationen till nämnden bra! Undrar hur man går vidare nu?
Hälso- och sjukvårdsdirektören
- beklagar att förhandlingarna med arbetsgivareteamet inte påbörjas förrän efter
semestrarna.
- totalt 30 uppskjutna operationer kommer att hinnas med före sommaren.
Allmän information
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om rekryteringar och tjänstetillsättningar.
”Bygger om förvaltningen” när 60-plussarna går och 40-åringarna tar över, t ex
personalchefsbytet, och även nämndsekreteraren vill gå i pension.
Avtalschef har rekryterats internt.
Sjukhuschefsannonsen har lett till att tre personer intervjuats, två går vidare till
djupintervju.
Personalchefen och planeringschefen avtackas med ”mingel” eftermiddagen
den 26 juni – då även nämnden är välkommen.
I den nya organisationen enligt Struktur 2007 och med sjukhuschef,
primärvårdschef och tandvårdschef, försörjningschef och chef HabRehab, har
antalet direkt underställda minskats och det gör det möjligt att avveckla staben.
Personalchef, ekonomichef, avtalschef etc blir direkt underställda förvaltningschefen.

Justeringsman
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HSN § 203. Rapport om planerade förändringar inom måltidsorganisationen
–

HS 2003/0005, (Ksau § 97) rapport

HSN § 203 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämnden tackar för informationen och önskar försörjningschefen lycka till med fortsatt planering och effektivisering.
Åtgärderna reducerar hälso- och sjukvårdsnämndens underskott med cirka 2
miljoner kronor.
Försörjningschefen rapporterar om åtgärder inom måltidsorganisationen. Har
hitintills varit produktionsinriktade, men skall enligt styrkortsperspektivet
”Samhälle” arrangera informatonsmöten på Norra Gotland. Deltog i mötet om
Klintehamns framtid. Aktuellt just nu är;
Åvallegården Klintehamn
För att ytterligare reducera kostnader planeras hösten 2008 stängning av köket
på Åvallegården och istället leverera kyld mat från Hemse vårdcentrum. Denna
åtgärd är överenskommen med SOF och samverkad i Försörjningens samverkansgrupp. Beräknad besparing 400 tusen kronor/år. Bemanning på Åvallegårdens kök är 2,28 tjänster fördelat på 3 personer. Personalen övergår dels till
förstärkning i köket på Hemse vårdcentrum och dels till resurspool. Avveckling av personal sker genom individuella lösningar, målsättning är att inte använda uppsägningar.
Slite och Fårösund
Ytterligare planering, tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen, har
skett för norra Gotland. HSF planerar att stänga köket i Fårösund, på Strandgården, som levererar mat till Stuxgården, Pärlan vid sundet. Köket på Strandgården
bemannas av 3 personer (2,75 helårstjänster). Därtill finns 2x0,75 tjänst för
servering i Fårösundsskolan. Köket på Strandgården har stora ombyggnads- och
upprustningsbehov, senaste större åtgärd i köket var 1984. Dessvärre har miljöoch hälsoskyddskontoret anmärkning att köket inte uppfyller vissa hygienkrav.
Investeringskostnad för att motsvara dagens krav är cirka 10 miljoner kronor.
Vidare planerar SOF att omgående minska antalet boende på Kilåkern i anslutning till nära förestående ombyggnad (oktober/november 2008). Under ombyggnadstiden kommer de äldre att bo på Strandgården i Fårösund och således få mat
från Strandgårdens kök. Efter ombyggnad kommer antalet personer i särskilt
boende att reduceras till 20 personer. Det finns inga ekonomiska möjligheter att
bibehålla ett kök på Kilåkern för endast 20 dagliga matgäster. Kyld mat planeras
till både de boende Kilåkern och Stuxgården från Solklintsköket. Investeringsbehov för HSF är 700 tusen kronor och beräknad besparing är 1,4 miljoner kronor
per år.
Utöver personalbesparingar genom effektivare produktion nås även andra positiva effekter. Större kök med fler tjänster kan erbjuda heltidsanställningar.
Justeringsman
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HSN § 203 sidan 2(2)

Matdistribution med kyld mat ger möjligheter till alternativa rätter, vilket är ett
uttalat krav/önskemål från SOF för att följa de kvalitetsindikatorer som Socialstyrelsen använder i ”Äldreguiden”.
Om ovanstående åtgärder inte kan genomföras behöver planering ske för upprustning av Strandgårdens kök, beräknad kostnad 10 mkr, samt driftresurser ca
1,4 miljoner kronor per tillföras måltidsverksamheten.
Restaurang Strandgärdet
Efter förfrågan från Attendo Care kommer Restaurang Strandgärdet att leverera
huvudkomponent till middagsmål (mitt på dagen) från och med 2008-06-02
tills Attendos avtal med kommunen upphör 2011.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman
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HSN § 204. Omställningsarbete – extra nämndsmöte
–

HS 2007/0001

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ha ett extra nämndsammanträde tisdagen den 24 juni 2008 klockan 09:00:
- för beslut om vårdplatsreduktion; och
- för en rapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden av den konsult som på
uppdrag av ledningskontoret arbetat med förvaltningens ledningsgrupp och
rapporterat detta till budgetberedningen.
- information om PIRen och psykiatrins omstruktureringsarbete
Bakgrund 2008-06-02 HSN au § 137. Omställningsarbete – extra nämnd?
(HS 2007/0008 och HS 2007/0008)
Omställningsarbete pågår inom alla verksamheter för att nå en budget i balans;
bland annat diskuteras neddragning av vårdplatser.
Sjukhuschefen har gjort jämförelser med olika sjukhus inom NYSAM-samarbetet. Underlaget visar att antalet vårdplatser på Visby lasarett kan minskas
med 10-15 vårdplatser. Sjukhusets ledningsgrupp skall ta fram förslag till
vårdplatsreducering på planeringsdag den 12 juni.
Arbetsutskottet beslutar att vid behov kalla nämnden till ett extra nämndsammanträde en lämplig dag perioden 19-26 juni:
- för beslut om vårdplatsreduktion; och
- för en rapportering till hälso- och sjukvårdsnämnden av den konsult som på
uppdrag av ledningskontoret arbetat med förvaltningens ledningsgrupp och
rapporterat detta till budgetberedningen.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

g:\hsf\hs\__hsn\080609\9juni2008.doc, 08-06-16

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

20

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

9 juni 2008

HSN § 205. Informations- och anmälningsärenden
–

HS 2007/0001

Delgivning
Sammanträdesprotokoll nr 7 2008-05029 Förvaltningens samverkansgrupp
Ks au § 121 Budgetavstämning och framtida budgetarbete (planerad tidpunkt
för budgetavstämning ändras till 29 september – 1 oktober samt 3 oktober)
Ksau § 120 Strategisk plan och budget 2009-2011, och maj 2008 Koncernmöte
2008-05-16; sammanställning efter vårens budgetberedning.
Socialutskottets offentliga utfrågning på temat ”Tillgänglighet inom hälso- och
sjukvården”.
Överklagan av prövning för tandvård inom hälso- och sjukvårdstaxan
(hs 2008/0101)
Beslut angående hyres-/leasingsavtal inom HSF
Stadsarkitektkontoret: Tillgänglighetsguiden 2008, åttonde upplagan.
Byggnadsnämnden: Visby innerstad detaljplan och byggnadsordning
Socialdepartementet: Uppdrag att utbetala bidrag till kommuner för att förstärka sociala insatser i samband med ny vårdform.
2008-06-02 HSN au § 130. Klintehamns framtid
−
HS 2007/0001; I kväll har föreningarna i Klintetrakten bjudit in till ett
gemensamt möte. En lång rad tjänstemän och politiker har inbjudits till mötet.
Klinteborna hoppas bland annat på att få svar på sina frågor om nedläggningen
av köket på Åvallegården och sommarstängningen av vårdcentralen i Klintehamn.
Ledamöter ur hälso- och sjukvårdsnämnden samt förvaltningschefen, primärvårdschefen, verksamhetschefen för Hemse/Klintehamn och försörjningschefen
kommer att delta.
2008-06-02 HSN au § 131. Visning av mobil tandvårdsenhet
−
HS 2007/0001, http://www.fimetdental.se/, Ronny Svensson presenterar ”mobila
tandkliniker” med syftet att visa visa varför det är både arbetsmässigt och ekonomisk fördelaktigt, med specialtillverkad mobil tandvårdsklinik: väska; motorcykelkärra; husvagn; husbil etc.
Arbetsutskottet besöker en visningsvagn, uppställd utanför lasarettet.
2008-06-02 HSN au § 134. Svar på Revisorernas anmärkning
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt enligt HSN § 187. Delegation: ”att ge
arbetsutskottet i uppdrag att, den 2 juni 2008 på nämndens vägnar till kommunfullmäktige, lämna svar på revisorernas anmärkning mot hälso- och sjukvårdsnämnden.”
Arbetsutskottet beslutar avge följande svar:
Den medicinska och den medicintekniska utvecklingen står inte still och den
stora utmaningen för Gotland och alla sjukvårdshuvudmän är att omvärlden
förändras och oftast innebär ökade möjligheter och ökade kostnader. Det innebär att hälso- och sjukvården ständigt måste arbeta med effektivisering för att
klara de ökade kostnader som utvecklingen innebär. Under 2007 och under
Justeringsman
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2008 pågår ett intensivt arbete med att nå bättre balans mellan verksamhet och
anvisad budget. Kostnaderna måste minskas med ca 40 miljoner kronor och
utrymme måste skapas för de nya behandlingsmöjligheter som nu är aktuella.
År 2007 fortsatte det intensiva arbetet med att uppfylla vårdgarantin. Gotland
placerar sig bland de landsting som har de bästa siffrorna i landet.
Genom en ökad verksamhetsvolym både avseende vårdtillfällen, läkarbesök
och operationer erbjuds nu gotlänningarna vård och behandling inom tremånadersgränsen inom de flesta verksamheterna. Satsningen har dock kostat mer än
de medel som avsatts. Om vård inte ges inom garantitiden på Gotland ska vård
erbjudas hos annan sjukvårdshuvudman och Gotlands Kommun får betala med
risk för ökade kostnader.
De ekonomiska avvikelserna återfinns huvudsakligen i ökade kostnader för
patientspecifika kostnader som läkemedel, sjukvårdsmaterial och laboratoriekostnader. Kostnadsutvecklingen på läkemedel inom slutenvården var drygt 50
procent i jämförelse med 2006. Sedan 2004 har kostnadsutvecklingen varit 82
procent. Denna kostnadsutveckling kunde inte pareras i budgetarbetet inför
2007, men har korrigerats i budgetarbetet 2008. Totalt har läkemedelskostnaden ökat (inklusive de subventionerade läkemedlen) från 132 mkr 2004 till 151
mkr år 2007. Prognosen för 2008 är i maj 162 mkr.
Flera verksamheter var beroende av tillgång till specialister inom smala nischer. Även behovet av hyrpersonal var stort, framförallt under semesterperioden. Personalkostnaderna höll sig totalt sett inom budget, men kostnaderna
både för hyrpersonal såväl som konsulter var större än året innan.
Fortsatt arbete gjordes under 2007 i syfte att minska kostnaderna för regionvården. Kostnadsökningen var 2 procent i jämförelse med 2006 vilket var en
minskning jämfört med tidigare år. Trots det hade regionvården ett underskott
mot budget motsvarande 22 mkr. Även här har en justering gjorts i budgetarbetet inför 2008 då 17 mkr tillfördes regionvården. Fortsatt arbete med granskning och rutinförbättringar sker.
För vårdtillfällen som kostar mer än 500 tusen kronor var kostnaden dubbelt så
hög som 2006. 15 patienter behövde dessa vårdinsatser jämfört med 8 patienter
2006. Kostnaderna för den planerade utomlänsvården har minskat något. Den
planerade hjärtsjukvården har kostat mer, medan exempelvis ortopedin kostat
mindre.
Hälso- och sjukvårdsnämnden finner det inte acceptabelt att verksamheten redovisar ett underskott för 2007 med 42,3 mkr. Ett omställningsarbete pågår
inom alla verksamheter för att nå en budget i balans.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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