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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 236. Ekonomi - månadsrapport
–

HSN 2008/8, månadsrapport, personalkostnadsjämförelse

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa nämndsammanträde ställa samman förslag till begäran om tilläggsanslag 2008.
Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmärksammade kommunstyrelsen 22 september enligt HSN § 226 på svårigheterna att nå budget i balans och behov av
tilläggsanslag för 2008. Ekonomichefen redogör för prognosen och försämringen, bland annat att personalkostnaderna viker långsammare än förväntat,
trots att förvaltningen minskats med 110 årsarbetare sedan augusti 2008.
Förvaltningen återkommer vid kommande sammanträde med redovisning av
arbetade timmar i förhållande till minskad personal.
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 156. Ekonomi - månadsrapport
Ekonomichefen redovisar aktuell prognos, som försämrats till 17,9 miljoner
kronor.
Försämringen av prognosen ligger framförallt hos primärvården. Kostnaden för
den demografiska utvecklingen och en osäkerhet kring effekten av Vårdval
Gotland bidrar. En ytterligare orsak är att kostnaderna viker långsammare än
prognosen i våras, framförallt personalkostnaderna.
Även regionvården är försämrad på kostnadssidan, samtidigt är prognosen på
återbäringen från Karolinska höjd vilket gör att nettot är ung samma som förra
prognosen.
I övrigt är prognosen i stort sett oförändrad.
Den 27 oktober har kommunfullmäktige ett hälso- och sjukvårdstema. Ekonomichefen och sjukhuschefen deltar en timme.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 237. HSN Styrkort
–

HSN 2008/9, förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer nämndens styrkort för 2009-2010.
Hälso- och sjukvårdsnämnden reserverar tid 30 september-1 oktober 2009 för
revidering av styrkortet inför 2010-2011.
Hälso- och sjukvårdsnämnden framför önskemål att nämndens kallelser skapas
utifrån styrkortsperspektiven; brukare/kunder, ekonomi, medarbetare/ledare,
processer och samhälle
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 161. HSN Styrkort
Stabschefen presenterar det reviderade styrkortet. Föreslår att nämnden tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp reserverar tid, 1 – 2 dagar, nästa
oktober för genomgång och revidering av styrkortet.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa
styrkort 2009-2010

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 238. Begäran om införande av ny behandlingsmetod
–

HSN 2008/102, se HSN § 212

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden - ögonkliniken får införa behandling med Lucentisinjektioner
- en policy för behandling med Lucentisinjektioner skall upprättas
- ögonkliniken får i uppdrag att fortsatt arbeta för en minskning av klinikens
utomlänskostnader och genom prioriteringsarbete minska övriga kostnader
inom kliniken
- behandlingarna redovisas i årliga rapporter
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 162. Begäran om införande av ny behandlingsmetod
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott aktualiserar ärendet och beslutet i
”HSN § 212. Begäran om införande av ny behandlingsmetod Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden
- återremitterar ärendet och
- ger förvaltningen i uppdrag att utse en expertgrupp med ansvar för en etisk,
långsiktig, och ekonomisk bedömning inför nämndens beslut om införande av
nya behandlingsmetoder
- beslutar att ögonkliniken under 2008 får slutföra de Lucentis-behandlingar
som inletts.”
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om att metoden med fotodynamisk
terapi har upphört vid ögonkliniken i Lund. Att erbjuda Lucentisinjektioner
enligt gängse kliniska riktlinjer för gotlänningar innebär en kostnadsökning
motsvarande ca 900 tkr.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att
- ögonkliniken får införa behandling med Lucentisinjektioner
- en policy för behandling med Lucentisinjektioner skall upprättas
- ögonkliniken får i uppdrag att fortsatt arbeta för en minskning av klinikens
utomlänskostnader och genom prioriteringsarbete minska övriga kostnader
inom kliniken
- behandlingarna redovisas i årliga rapporter

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 239. Helikopter – policy/regelverk för flygande
ambulansuppdrag
–

HSN 2008/167, policy, OH-presentation, jämför HSN § 240

HSN § 239 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden godtar förvaltningens regelverk/policy för flygande ambulansuppdrag
Policy för luftburna ambulanstransporter omfattar:
−
Definitioner; Primäruppdrag med ambulans eller helikopter och
Sekundäruppdrag med helikopter.
−
Sekundäruppdrag med helikopter: Sekundärtransporter av Gotlänningar
till och från Gotland; Sekundärtransport av utomlänspatient till hemsjukhus
−
Externa uppdrag: Primäruppdrag för helikopter eller helikopterbesättning
i ambulans; Sjöräddningsuppdrag; Landning på helikopterflygplats Fridlanda
−
Ansvarsfördelning inom HSF
−
Fördelning av kostnader och intäkter
−
Praktiskt arbete med transportplanering: 1. Beställning; 2. Beslut om
transport; 3. Beslut om transportsätt och vårdnivå; 4. Godkännade av
transportsätt; 5. Rekvirering av vald resurs; 6. Meddela SOS om utnyttjande av resurs
−
Beställningsrutiner för annat transportsätt än helikopter
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 158. Helikopter - policy, nattflygning och
prissättning
Policy för flygande ambulansuppdrag beskriver:
–
Avtalet med SOS-helikoptern AB
–
Överflyttning av ambulanshelikopterverksamhet till HSF
–
Möjliga timmar att utnyttja helikoptern
–
Sekundärtransport av fastlänning till hemsjukhus
–
Extern transport
–
Ekonomi för helikopterverksamheten
Ambulansöverläkaren poängterar definitionerna:
Primäruppdrag ”Från annan plats till (första) sjukhus dvs ambulansuppdrag”,
delas in i prio 1, prio2 och prio 3.
Sekundäruppdrag ”Transport mellan två sjukhus”: Akut sekundäruppdragutföras omgående; Planerade med tidspassning; Planerade utan tidspassning
För mörkerflygning gäller nya bestämmelser 2008-10-01: ”NVG” - night vision goggles och simulatorträning är krav i enpilotsystem för primäruppdrag.
Helikoptern har inte denna utrustning och kompetens. Under 2007 genomfördes fem uppdrag i mörker på Fårö, där fyra kunde utförts med ambulans och
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 239 sidan 2(2)

ett var ett assisterande uppdrag till ambulans. Från och med 1 oktober utförs
inte primäruppdrag med helikopter under mörker nattetid.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godta
förvaltningens regelverk/policy för flygande ambulansuppdrag.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 240. Helikopter – uppdrag nattflygning och prissättning
–

HSN 2008/167, uppdrag, policy, OH-presentation, jämför HSN § 239

HSN § 240 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag
- att ta fram ett underlag som visar hittillsvarande omfattning och belyser läget
i landet beträffande primäruppdrag under mörker
- att i samarbete med företaget ta fram förslag till tilläggsavtal
Genom nya bestämmelser från luftfartsstyrelsen har hittillsvarande dispens från
kraven på navigeringsutrustning vid mörkerflygning mellan andra mål än flygplatser dragits in. Enligt fr o m 1 oktober gällande författning (JAR-OPS) krävs
för att få genomföra sådan flygning att helikopterbesättningen är utrustad med
speciell utrustning för mörkerseende (s k night vision goggles). För att sådana
skall kunna användas erfordras vidare anpassningar av helikopterns invändiga
belysning.
Enligt paragraf 27 i JAR-OPS krävs vidare att pilot och HEMS-crew (helicopter emergency medicine services) genomgår årlig träning i simulator.
Mot bakgrund av dessa nya förutsättningar har SOS-helikoptern AB erbjudit
hälso- och sjukvårdsförvaltningen att teckna tilläggsavtal så att verksamheten
kan fortsätta på samma sätt som tidigare.
Utnyttjande av helikopter för primäruppdrag i mörker
Primäruppdrag innebär att helikoptern dirigeras till en skadeplats för avhämtning av patient eller för transport av sjukvårdspersonal till platsen. Helikoptern
landar i terrängen eller på annan lämplig öppen plats. Under dagsljus kan sådan
landning göras under regler för visuell navigering.
I policydokument för nyttjande av ambulanshelikoptern som ligger för godkännande vid HSN:s sammanträde 2008-10-20 klargörs att helikopterns huvudsakliga uppgift är sekundärtransporter mellan Visby lasarett och fastlandssjukhus. Tillgänglig flygtid ger dock även utrymme för primäruppdrag på Gotland
som inte är i tidsmässig konflikt. Under 2007 har primäruppdrag utförts vid
fem tillfällen, samtliga till Fårö.
Tilläggsavtalets utformning
SOS Helikoptern AB har erbjudit sig att investera i ombyggnad av belysning
och införskaffande av Night Vision Goggles samt ansvara för att pilot och besättning ges möjlighet till årlig simulatorträning under förutsättning att ett
tilläggsavtal tecknas där kostnaderna regleras.
För närvarande finns endast uppskattningar av kostnaden för NVG-utrustning
och ombyggnad. Överenskommelse behöver också nås om hur investeringsJusteringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 240 sidan 2(2)

kostnaden skall fördelas över helikopterns brukstid. En faktor i detta sammanhang är att gällande avtal avseende helikopterverksamheten löper ut 2010.
Möjlighet tillförlängning av upphandlingskontraktet med upp till två år finns
dock.
En preliminär beräkning antyder att kostnaden kan ligga i storleksordningen
400 000 kronor per år.
Underlag bör framtas för att belysa behovet insats av ambulanshelikoptern för
insats på skadeplats även under mörker. Underlaget bör visa frekvensen av
uppdrag hittills på Gotland men även belysa läget i andra delar av landet. En
kostnadsberäkning skall framtas.
Förvaltningen föreslår att nämnden ger i uppdrag
Att ta fram ett underlag som visar hittillsvarande omfattning och belyser läget i
landet beträffande primäruppdrag under mörker
Att i samarbete med företaget ta fram förslag till tilläggsavtal

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 241. Sammanträdesplan 2009
–

HSN 2007/1, Sammanträdesplan 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
- Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer sammanträdesplaneringen 2008 med
möten den 16 februari 2009; 9 mars 2009; 20 april 2009; 18 maj 2009; 22 juni
2009; 31 augusti 2009; 28 september 2009; 2 november 2009; 30 november
2009; 21 december 2009 och
- Hälso- och sjukvårdsnämnden reserverar tid dagarna 30 september – 1 oktober för arbete med styrkort 2010.
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 163. Sammanträdesplan 2009
HSN – start 10.00
HSNau start 09.00
16 februari 2009
9 februari 2009
9 mars 2009
2 mars 2009
20 april 2009
6 april 2009
18 maj 2009
11 maj 2009
22 juni 2009
8 juni 2009
31 augusti 2009
17 augusti 2009
28 september 2009
22 september (tisdag) 2009
2 november 2009
27 oktober (tisdag) 2009
30 november 2009
16 november 2009
21 december 2009
7 december 2009
Preliminär plan första kvartalet 2010
8 februari 2010
1 februari 2010
8 mars 2010
1 mars 2010
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att
- fastställa sammanträdesplanen 2009 och första kvartalet 2010
- ge förvaltningen i uppdrag att planera för möten med förvaltningens ledningsgrupp och för studiebesök i verksamheten, samt för arbete med styrkortet
hösten 2009.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 242. Hörseltekniska hjälpmedel, konkurrensutsättning
–

HSN 2008/165, förslag

HSN § 242 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag
- att begränsa hörseltekniska insatser till det som ingår i hälso- och sjukvårdens
uppdrag och
- att upphandla hörselteknisk service
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 159. Hörseltekniska hjälpmedel, konkurrensutsättning
Bakgrund
Gotlands Kommun ansvarar och beslutar om vad som kan förskrivas som hörhjälpmedel, vem som kan förskriva samt betalningsansvar. Detta är samlat i
Regelverk för hjälpmedel http://insidan.gotland.se/12138.
Försörjningen har idag uppdraget att installera och upprätthålla teknisk prestanda på specificerade hörseltekniska hjälpmedel efter förskrivning och/eller
beställning.
Uppdraget innefattar bl.a. genomförande av akustiska mätningar, installation
och reparation av fasta och portabla hörselslingor, system för att höra dörrklocka, telefon och brandlarm.
Behov av hörselteknisk kompetens till samhället och medborgarna, som inte
ingår i hälso- och sjukvårdens uppdrag såsom arbetsplatsanpassningar, tillfälliga och permanenta lokalanpassningar i skolor och vid föreläsningar mm, görs
idag, till viss del, av hörselteknikern. Material och arbete bekostas av beställare. En markandsanalys visar att det finns flera företag som utför liknande
tjänster på Gotland.
Av genomförd riskanalys framgår att hörcentralen och kommunen har behov
av fortsatt stort inflytande över verksamheten, vilket kan och bör regleras i
samband med upphandling. Likaså måste regleras insatser för utbildning vid
ny/ändrad teknik, information till brukare. I övrigt visas att arbetet måste utföras på Gotland och det försvinner således inga arbetstillfällen. Det som installeras bör köpas in genom hjälpmedelscentralens försorg via de upphandlingar
kommunens har på valt sortiment. Verksamheten kan vara svår att återföra till
kommunal organisation, genom att kompetens måste byggas upp på nytt etc.
För att klara uppdraget samt övrigt behov har försörjning idag en heltidsanställd hörseltekniker. Hörselteknikern går i pension vid årsskiftet 2008/2009
och hörselteknikerns åtagande utanför det kommunala uppdraget bör marknaden framöver ombesörja.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 242 sidan 2(2)

Beräknad lägre kostnad för hälso- och sjukvårdsförvaltningens del genom begränsning av uppgifter är ca 200 000 kronor/år
Därutöver finns behov av att tydliggöra betalningsansvar gällande hörseltekniska åtgärder, främst mot skolor. Implementering av regelverket har i praktiken inte fungerat fullt ut.
Förslaget har behandlats i Försörjningens samverkan
Förvaltningens förslag till beslut
I samband med att nuvarande innehavare av tjänsten som hörselteknisk ingenjör slutar med pension föreslås att hörselteknisk service upphandlas. Samtidigt
begränsas insatserna från hjälpmedelsverksamheten till att omfatta enbart det
som ingår i hälso– och sjukvårdens uppdrag, vilket uppskattningsvis motsvarar
0,5 tjänst.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att
- ge förvaltningen i uppdrag att begränsa hörseltekniska insatser till det som
ingår i hälso- och sjukvårdens uppdrag och
- hörselteknisk service upphandlas

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 243. Överföring av medel, BUF
–

HSN 2008/9, yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att kommunstyrelsen från och med år
2009 överför 240 200 kr vilket motsvarar en halv logopedtjänst från Hälso- och
sjukvårdsnämnden till Barn- och utbildningsnämnden. Dessutom överförs medel för utbildning och förbrukningsmaterial motsvarande 12 000 kr.
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 164. Överföring av medel, BUF
Bakgrund; Under perioden 060630-081231 finns det ett avtal upprättat mellan
HSF och BUF gällande logoped i språkförskola och språkklasser.
En logoped från Logopedmottagningen är tjänstledig från sin tjänst och projektanställd i BUF.
Under perioden finns en fördelning med lönekostnader och andra praktiska
saker.
En liten kartläggning av hur det ser ut i övriga landet visar att man på många
håll strävar mot att skolan ska ha egna logopeder.
Diskussioner har under våren förts mellan företrädare från BUF och HSF om
för- och nackdelar med tillhörighet i HSF respektive BUF. Utifrån dessa diskussioner föreslås följande.
Förslag till beslut
−
Logopedtjänst tillhör BUF. Medel motsvarande 0,50 tjänst flyttas från
HSF till BUF för att göra det möjligt.
−
En beskrivning skall göras vilket Hälso- och sjukvårdsuppdrag som följer
med pengarna.
−
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att logopedresursen
organisatoriskt tillhör Resursteamet.
Sedan tidigare har HSF bekostat dator, viss möblemang, samt kostnader för
förbrukningsmaterial.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- begära att kommunstyrelsen från och med år 2009 överför 240 200 kr vilket
motsvarar en halv logopedtjänst från Hälso- och sjukvårdsnämnden till Barnoch utbildningsnämnden. Dessutom överförs medel för utbildning och förbrukningsmaterial motsvarande 12 000 kr.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 244. Remiss – Motion – Cykelhjälmar för barn
–

HSN 2008/121, yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen.
Yrkande
Amy Öberg, fp, yrkar återremiss; att förvaltningen ges i uppdrag att utreda
möjligheten att tillhandahålla cykelhjälmar till barn i enlighet med motionens
anda, genom att kontakta akutsjukhus i Stockholm där detta sker, och därefter
ge förslag på hur detta kan genomföras på Gotland.
Åke Svensson, s, yrkar att ärendet avgörs idag.
Omröstning med votering
Stödjer förslaget till återremiss med 9 ja och 4 nej. (Ja: Curt Broberg, c, Åke
Kahlbom, c, Ann-Christine Wallin, c, Margareta Persson, m, Ivan Anderzon,
m, Amy Öberg, fp, Daicy Larsson, s, Carina Lindberg, v, och Per-Olof Jacobsson, c; Nej: Åke Svensson, s, Birgitta Eriksson, s, Leif Dahlby, s, och Viveka
Bornold, mp).
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 160. Remiss – Motion – Cykelhjälmar för
barn. Bakgrund. Enligt tillgänglig diagnosstatistik har 2006 47 barn (upp till
15 år) och 2007 35 barn varit på Visby lasarett för cykelolycka.
Sponsring/gåva till hälso- och sjukvården regleras i överenskommelse mellan
SKL och Läkemedelsindustriföreningen. Enligt denna skall sponsring deklareras öppet i samverkansdatabas, samma förhållningssätt bör tillämpas oavsett
bransch. Metod för sådan öppen redovisning saknas för hälso- och sjukvården
på Gotland.
Kostnad för hjälmar skulle uppgå till ca 5-7 tkr per år. Hanteringen skulle
kunna vara att respektive barn- och akutmottagning har cykelhjälm på samma
sätt som övrigt sortiment, d.v.s. hjälmar finns på mottagningen och beställs
från Kommunvaror vid behov. Hanteringskostnaden skulle, oräknat arbete på
mottagning, uppgå till ca 20 procent av värdet på hjälmarna. Alternativt, om
det inte anses värdefullt att cykelhjälm delas ut på lasarettet, kan utlämnande
ske via någon av de handlare som har cykelhjälmar mot uppvisande av
”presentkort”. Då behövs ingen egen hantering, mer än hantering/redovisning
av presentkort.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 245. Medborgarförslag – Blodbuss
–

HSN 2008/131, yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget med hänvisning till förvaltningens yttrande
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 165. Medborgarförslag – Blodbuss
Förvaltningens yttrande
Blodbussen som används av Akademiska Sjukhuset i Uppsala kostade
5 miljoner vid inköp 2001 till det tillkommer driftskostnader för chaufför, bensin, speciell värmeanläggning, modem mot Blodcentralens databas mm.
För att bära kostnaderna för inköp och drift för en blodbuss krävs det ett stort
antal tappningar per dag. I Uppsala utförs ca 80-90 tappningar i blodbussen/dag.
Dalarna har frångått blodbuss pga, förutom kostanden, problem ur arbetsmiljösynpunkt. I blodbuss arbetar personalen i små utrymmen under dåliga ergonomiska förhållanden, och utan speciella personalutrymmen.
Blodbussen ger ingen möjlighet till avskildhet vilket medför sekretessproblem
och bristfälliga möjligheter till översyn av blodgivarna efter tappning.
På Gotland utförs 60-70 tappningar/vecka vilket uppfyller akutsjukhusets krav
på blodkomponenter. Underlaget är alldeles för litet för att driva blodbussverksamhet.
Ett alternativ till blodbuss kan vara att inrätta tillfälliga tappningslokaler på
befintliga vårdcentraler utanför Visby. Om behov/önskemål finns för detta alternativ, åtar sig Blodcentralen gärna att utföra en utredning om detta skulle
vara möjligt på Gotland
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta avslå medborgarförslaget med
hänvisning till förvaltningens yttrande

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 246. Tandhälsan Fårösund, ansökan
–

HSN 2008/156, yttrande/ansökan

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår ansökan om bidrag
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 166. Tandhälsan Fårösund, ansökan
I samband med det privata övertagandet av FTV Fårösund till Tandhälsan Fårösund gjordes en överenskommelse i form av skrivet avtal med Peter Stade/
Praktikertjänst avseende övertagande och betalning av utrustning, instrument
och förbrukning. Fakturan för detta skulle vara betald innan övertagandet vilket
inte har skett.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att:
- avslå Peter Stades ansökan om bidrag som tack för gamla tjänster och uppmuntran till nya insatser i tandhälsans tjänst

delges Hpeter.stade@ptj.seH och Praktikertjänst
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 247. Övriga frågor
–

HSN 2007/1

Köket på Åvallegården
Torgny Lihnell, mp, undrar över stängningen av tillagningsköket på Åvallegården, och kyld mat som levereras från Hemse vårdcentrum. Försörjningschefen
informerar. (se även HSN § 203. Rapport om planerade förändringar inom måltidsorganisationen)
Logopedmottagningen
Vid behandling av punkten HSN § 243 begär Carina Lindberg, v, att förvaltningen redovisar hur lång tid det tar att få en dyslexiutredning genomförd. (jfr
HSN § 132/2004)
Verksamhetschefsförordnande och kvalitetsutvecklingsplan
Carina Lindberg, v, erinrar om § HSN 504/2006; ”förlängning av uppdrag
verksamhetschef psykiatriska kliniken ”och strategisk utvecklingsplan från
2006-11-29 med ”tre viktiga förbättringsområden: 1. Strategisk verksamhetsutveckling, 2.kompetensutveckling baserat på verksamhetens behov,
3.läkarförsörjning som leder till bättre kontinuitet, säkrare bedömningar, diagnostik och behandling.
Kvalitetsuppföljning, produktivitet och samverkan med vårdgrannarna är andra
förbättringsområden som lyfts fram. Fortsatt organisatorisk samordning av
BUP och VUP rekommenderas” och avstämning som skall ske 2008-12-31;
och förlängning av uppdrag verksamhetschef psykiatriska kliniken.
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 169. Övriga frågor Pensionärsrådet
Curt Broberg, c: Det påstås att remisser ”försvinner” mellan primärvård och
sjukhuset? Båda parters ansvar att signalera om remisser inte behandlas.
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 169. Övriga frågor Patientföreningarna
Margareta Persson, m; hade den 16 september informationsmöte om omställningsarbetet tillsammans med sjukhuschefen. Mycket uppskattat.
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 169. Övriga frågor Gåva från ideella föreningar
Birgitta Eriksson, s: En policy behövs för hantering av gåvor från föreningar.
Känner till att utrustning som skänkts sedan har försålts.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 248. Omställningsarbete
–

HSN 2008/8, HSN § 207 (se även HSN §§ 208, 184 och 158)

Sjukhuschefen informerar om omställningsarbetet på sjukhuset och förändringarna i organisationen, som kommer att vara klar om en månad. Har ett nära
samarbete med socialförvaltningen, som har behov av undersköterskor. Antalet
avdelningschefer minskar från 11 till sju. En del verksamheter flyttar, andra
ändrar inriktning.
40-50 fast anställda ”omställs”. Ser över jourlinjerna för att dimensionera bemanningen på klinikerna. Minimerar deltider och arbetstidsmått. Deltider finns
framför allt på natten, men samtidigt tar man bort rotationstjänstgöringen och
skapar rena natt-tjänster.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 249. Fyllnadsval
–

HSN 2007/1, Kf § 109 och HSN § 2/2007

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Daicy Larsson, s, till ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämndens arbetsutskott*
Bakgrund 2008-09-13 HSN au § 167. Fyllnadsval
Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet efter Pernilla Thunholm, s, som befriats från uppdraget som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden (och som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott).
Socialdemokratiska gruppen återkommer till nämnden med förslag.

* Ersättare vid förhinder för ordinarie i s-gruppen - Leif Dahlby, s Daicy Larsson, s att i nämnd ordning

inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 250. Vårdval Gotland
–

HSN 2008/106

Primärvårdschefen redovisar aktuell vårdvalregistrering och flödet av listade
patienter till och från de olika vårdcentralerna: Listade patienter har minskat
framför allt på vårdcentralerna Visby Norr och Wisby Söder. Redovisar produktions- och kvalitetsdata.
Informerar om svårigheter med IT-systemen, kommunala säkerheten/patientsäkerheten och brandväggar, många gör ett jobb med att få fram
säkra ingångar till valda system – ITC får nu göra digitala kopior av Medidoc
(de gamla journalerna) till de privata vårdgivarna.
Vårdcentralen Visborg öppnade i början av oktober, Vårdcentralen Hansahälsan öppnar 14 november, Caremas offert att starta en vårdcentral senast vid
årsskiftet ligger kvar.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 251. Nya serviceförvaltningen, synpunkter
–

HSN 2006/43

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden överlämnar följande synpunkter:
Det är viktigt att den målsättning som anges på sidan ett i dokumentet får genomslag. ”Målet för en ny gemensam serviceförvaltning är att ge en bra kundorienterad service till kommunens förvaltningar. Förvaltningens uppgift bör
vara att leverera tjänster av hög kvalitet – vara kundorienterade, hitta enkla
smidiga arbetssätt, förhållningssätt, nya lösningar som gör att kunderna/förvaltningarna upplever att de får det stöd som de behöver/förväntar sig
och som samtidigt är kostnadseffektivt.”
En absolut framgångsfaktor för den blivande serviceförvaltningen är att den ser
som sitt huvuduppdrag att ge stöd och service till förvaltningarna så att de kan
klara sina grunduppdrag –utbildning, vård och omsorg mm.
Ur förvaltningens perspektiv är det därför viktigt att säkra hur handläggarna
inom ffa PA och ekonomi ska bevara och utveckla kunskaperna om de verksamheter som ska stödjas.
Förslaget innebär att en styrgrupp som består av förvaltningscheferna från de
stora förvaltningarna bildas. Förvaltningarna är köpare av tjänster och kundoch beställarrelationen är den principiellt viktigaste. Det kan vara svårt att
kombinera det med att samtidigt sitta i en grupp som ska vara styrande för den
verksamhet varifrån tjänsterna köps. Viktigt att klargöra uppdraget för gruppen.
Mot bakgrund av risken för tillfälliga effektivitetsförluster i samband med omställningen till en ny förvaltningsorganisation anser vi det bör övervägas om
övergången bör göras per den 1 januari, d.v.s. mitt i arbetet med årsbokslut.
Hälso- och sjukvården ser helst att tidpunkten för överföring av ansvar och
budget skjuts fram till efter första kvartalet.
Dokumentet är övergripande och flera frågor behöver klargöras tex
−
I underlaget till skrivelsen framgår att frågor om konkurrensutsättning
ska beaktas när serviceförvaltningen bildas. Betyder det att förvaltningarna kan köpa tjänsterna eller vissa av tjänsterna på annat håll?
−
Formerna för serviceavtal eller överenskommelser gentemot förvaltningarna liksom ersättningsfrågorna behöver snarast klargöras.
−
Budgetmedlen förutsätts ligga kvar i förvaltningarna vilket borde framgå
av dokumentet.
−
Medborgarkontorets placering i organisationen borde tydliggöras.
−
Vi ifrågasätter om tidplanen är realistisk med tanke på ännu inte avgjorda
viktiga frågor, tid som åtgår för rekrytering, bokslutsarbete mm.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 252. Information och anmälningsärenden
–

HSN 2007/1

HSN § 252 sidan 1(2)

Socialstyrelsen, tillsynsavdelningen; Tillsyn av vårdgivarnas
patientsäkerhetsarbete
HSN au § 170. Information och anmälningsärenden
Delgivning
Rapport om planerad stängning av köket på Strandgården Fårösund
Information om stängning av köket på Kilåkern Slite – försörjningschefen informerar arbetsutskottet om planeringen.
Frågor från Rektor Gråbo 3 och svar ”Vad händer med barnavårdscentralen på
Gråbo?”
Socialstyrelsen: Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre
personer – har beslutat bevilja Gotlands Kommun 9 135 tusen för år 2008.
SRF: Lucentisinjektioner mot den våta typen av förändringar i Gula fläcken.
MHK: Visby lasarett – miljörapport för verksamhetsåret 2007 HS 2008/0066
och MHK 08 – 1844.
Länsrätten Dom mål 564-08 E; Länsrätten ogiltigförklarar Gotlands kommuns
beslut av den 4 augusti 2008 att avbryta upphandlingen av sjukgymnastiktjänster (HS 2008/0018)
Inbjudan
BarnSam inbjuder till Omvärldsanalys Barn och Ungdomar torsdagen den 6
november2008 kl 08.30-15.30 (HS 2008/0166) två politiker från respektive
nämnd anmälan till arne.grau_amner@kff.gotland.se - Birgitta Eriksson och
Åke Kahlbom anmälda.
Distriktssköterskeföreningen inbjuder representanter från hälso- och sjukvårdsnämnden (minst två ordinarie ur majoritetsblocket) 2008-12-03 kl 17:30 i
Vårdförbundets lokaler S:t Hansgatan 3 - Per-Olof Jacobsson och Ann-Christine Wallin anmälda.
Beslut i andra nämnder
Kf § 109 Fyllnadsval. Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ledmot och ersättare
Kf § 104 Medborgarförslag: anmälan av nyinkomna
Kf § 96 Motion. Konkurrensutsättning av matsalen vid Hemse vårdcentrum
HSN au § 157. FOU-projekt

−
HSN 2007/81, HSN 2007/121, HSN 2007/54 och KS 2007/182 samt KS 2008/228,
OH-rapport förstudie

Projektledaren har haft i uppdrag att göra "Förstudie om FoUU-verksamhet i
formaliserad samverkan på Gotland (regional FoU-verksamhet inom äldreområdet)". Presenterar förstudien:
–
FoU-fakta
–
Utifrån vårens samtal
–
Varför ett FoUU på Gotland?
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

20 oktober 2008

HSN § 252 sidan 2(2)

–
Syftet med FoUU Gotland
–
Vad ska FoUU göra?
–
Arbetssätt
–
Organisation, personal och kompetens
–
Behöver FoUU en egen budget?
–
Tre huvudtankar kring förslaget och dess innehåll
–
Tid för samtal
Presenterar ett förslag till ett samordnat FoU- arbete mellan verksamheterna
socialtjänst, hälso- och sjukvård samt folkhälsoarbete där äldreområdet särskilt
ska belysas.
Skall redovisa förstudien i styrgruppen under december.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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