Åter till indexsida för hälso- och sjukvårdsnämndens protokoll
Innehållsförteckning Hälso- och sjukvårdsnämnden 17 november 2008
HSN § 253. Medborgarförslag ”Vårdcentralen på Gråbo och folktandvårdens
lokaler” ................................................................................................................1
HSN § 254. Medborgarförslag ”blodtrycksmätare”............................................2
HSN § 255. Överföring av verksamhet vid Roma vårdcentral till
entreprenaddrift ...................................................................................................3
HSN § 256. Förslag till hälsokontroll med syfte att minska dödligheten i
grovtarms- och ändtarmscancer...........................................................................5
HSN § 257. Ekonomi – månadsrapport...............................................................7
HSN § 258. Begäran om tilläggsanslag för 2008 ................................................8
HSN § 259. Omställningsarbete ..........................................................................9
HSN § 260. Personal .........................................................................................10
HSN § 261. Införa catch-up-vaccination av barn under 2 år mot pneumokocker11
HSN § 262. Övriga frågor .................................................................................12
Hälso- och sjukvårdsdirektör möte i Stockholm .................................................. 12
Framtidsutredningen ............................................................................................ 13
Revisionen............................................................................................................ 13
Medborgarsamtal om långsiktig hållbar hälso- och sjukvård för befolkningen på
Gotland................................................................................................................. 13
Utmaningar för hälso- och sjukvården - Hälsofrämjande sjukhus ....................... 13
Fotvård ................................................................................................................. 14
Sjuksköterskor mot tobak..................................................................................... 14
Tandvårdskonferensen ......................................................................................... 14
Långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård för befolkningen på Gotland................. 14

HSN § 263. Informations- och anmälningsärenden ..........................................15
Delgivning............................................................................................................ 15
Protokoll från andra nämnder............................................................................... 15
SKL ...................................................................................................................... 15
Övrigt ................................................................................................................... 15

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

2

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

Plats och tid:

Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSF konferensrum Bärnsten, S:t Göransgatan 5,
VISBY. Måndagen den kl 10.00—13.25

Närvarande

Beslutande:

Ej tjänstgörande ersättare:

Per-Olof Jacobsson, ordf, c
Curt Broberg, c
Christer Mattsson, c
Ann-Christine Wallin, c
Margareta Persson 1:e vice ordf, m
Ivan Anderzon, m
Åke Svensson, 2:e vice, s
Birgitta Eriksson, s
Leif Dahlby, s
Daicy Larsson, s
Carina Lindberg, v
Viveca Bornold, mp

Åke Kahlbom, c
Johannes Hörsne, m
Jenny Guteäng, t o m § 257
Jan Karlsson, s
Magnus Ekström, s
Jennie Andersson, fr o m § 257
Torgny Lihnell, mp

tjänstgörande ersättare:

Yngve Andersson, kd
Övriga:

Hälso- och sjukvårdsdir Ann-Christin Kullberg
Stabschef Kermith Larsson
Ekonomichef Åsa Högberg § 257
Informatör Magne Hovland
Barnläkare Anna Levin § 261
Sjukhuschef Jan Carlson § 259
Primärvårdschef Hans Brandström §253-255

Justeringsman:

Ann-Christine Wallin, c

Justerat den:

28 november 2008

SACO Margaretha Scheele
GLF Ann-Charlotte Lindén
Vårdförbundet/SKTF Maria Ahlmark
Kommunal -

Paragrafer:

§ 253-263

Underskrifter:
Kermith Larsson, nämndsekreterare

Per-Olof Jacobsson, ordförande

Ann-Christine Wallin, c, justeringsman

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum: 17

november 2008
Datum för anslags uppsättande: 1 december 2008 Datum för anslags nedtagande: 23 december 2008
Förvaringsplats för protokollet: Sjukvårdsledningens kansli, S:t Göransgatan 3 VISBY
Underskrift:

g:\hsf\hs\__hsn\081117\17nov2008.doc, 08-11-28

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

1

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

HSN § 253. Medborgarförslag ”Vårdcentralen på Gråbo
och folktandvårdens lokaler”
–

HSN 2008/106, Ks 2008/0360, yttrande, Brukare/Kunder

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden besvarar medborgarförslaget med nedanstående
förklaringar
Bakgrund 2008-11-03 HSN au § 171. Medborgarförslag ”Vårdcentralen
på Gråbo och folktandvårdens lokaler” Hälso- och sjukvårdsnämnden har
från kommunfullmäktige fått överlämnat Medborgarförslag (Kf § 104) Ks
2008/0360; ”Vårdcentralen på Gråbo. Om ni flyttar på folktandvården Gråbo,
så bör ni utnyttja/använda deras lokaler till Vårdcentralen Gråbo.”
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar besvara
medborgarförslaget med följande förklaring:
I mitten av 1990-talet fanns en preliminär plan att flytta Hälsovården Gråbo till
Folktandvårdens intilliggande lokaler. Planen var att även använda de delar av
fastigheten som Posten tidigare hyrt.
Frågan utreddes intensivt tillsammans med Tekniska förvaltningen, och dåvarande Vårdförvaltningen. Hälsovården Gråbo var med om att ta fram detaljerade ritningar över hur lokalerna skulle kunna utnyttjas. Eftersom många då
stod i kö till vårdcentralen ingick en utvidgning i planerna.
Utredningsresultatet blev att planerna på att flytta vårdcentralen till tandvårdens lokaler lades ner. Priset för att renovera skulle bli högre än för att bygga
nytt. Tekniska förvaltningen menade dessutom att fastigheten inte uppfyllde de
grundkrav de ställer på en fastighet som de skall satsa investeringsmedel på.
Frågan var åter uppe till prövning i början av 2000-talet. Svaret som Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen då fick av Tekniska förvaltningen var det samma.
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott erinrar också om beslutet
22 september 2008 HSN § 228 Vårdval Gotland och Hälsovården Gråbo:
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att under november 2008 flytta verksamheten vid Hälsovården Gråbo till kvarteret Korpen och att verksamheten
integreras i nuvarande vårdcentral Wisby Söder.

Delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

HSN § 254. Medborgarförslag ”blodtrycksmätare”
–

HSN 2008/159, Ks 2008/336, yttrande, Brukare/Kunder

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden besvarar medborgarförslaget med nedanstående
förklaringar
Bakgrund 2008-11-03 HSN au § 172. Medborgarförslag ”blodtrycksmätare” - Hälso- och sjukvårdsnämnden har från kommunfullmäktige fått
överlämnat Medborgarförslag (Kf § 104) ”jag vill föreslå kommunen att lika
föredömligt som med blodsockermätare även tillhandahålla blodtrycksmätare”
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar besvara
medborgarförslaget med följande förklaring:
Blodsockermätare delas ut till patienter med framför allt insulinbehandlad diabetes eller annan svårinställd diabetes via vårdcentraler och diabetesmottagningar på lasarettet. Firmorna tar inte betalt för själva apparaten. De tjänar
istället pengar på teststickorna som används. Teststickorna är hjälpmedel som
bekostas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Därför kostar blodsockermätarna hälso- och sjukvårdsförvaltningen en hel del.
Blodtrycksmätare för självtestning har funnits i flera år. De allra flesta mätare
som sålts har inte uppfyllt medicinska krav på tillförlitlighet. Nu finns det bra
mätare, men de är lite dyrare. De egenhändigt tagna hemblodtrycken kan vara
ett komplement till de blodtryck som tas på mottagningar, men kan inte ersätta
dessa. Det är nämligen på blodtryck tagna på mottagningar där individen är
utsatt för en liten stress jämfört med hemsituationen som alla behandlingsrekommendationer grundas.
Ibland när blodtrycken är mycket höga eller svängande på mottagningen kompletteras blodtryckstagningen med så kallat 24-timmarsblodtryck. Då remitteras personen till fysiologiska laboratoriet på Visby lasarett som förser personen
med en automatisk blodtrycksmätare som registrerar blodtrycket med jämna
mellanrum under ett helt dygn. Vårdcentralerna överväger att införskaffa sådana mätare. Men först inväntas nya rekommendationer från Socialstyrelsen
innan sådana utredningar kan införlivas i primärvårdens basutredningar av högt
blodtryck.
Primärvården följer även resultaten från vårdcentraler i Värmland. I anslutning
till vårdcentralens entré har några vårdcentraler inrett små blodtrycksrum med
säkra automatiska blodtrycksmätare. Där kan patienter själva kolla trycket och
rapportera blodtrycket till behandlande läkare och sköterska med ett litet meddelande. Detta kan bli något för Gotland om resultaten i Värmland blir bra.
Delges kommunstyrelsen

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

HSN § 255. Överföring av verksamhet vid Roma vårdcentral till entreprenaddrift
–

HSN 2008/106, förslag, Brukare/Kunder

HSN § 238 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden avvaktar med att ge förvaltningen uppdrag att
upphandla driften av vårdcentralen i Roma
Bakgrund 2008-11-03 HSN au § 173. Överföring av verksamhet vid Roma
vårdcentral till entreprenaddrift - Inom ramen för den upphandling av entreprenörer som genomfördes under våren 2008 inkom anbud från tre intressenter
för etablering av nya verksamheter på Gråbo, inom före detta P18-området
samt vid Hansahälsans lokaler på Herkulesvägen i Visby. I anbudet från
TPL/Hansahälsan angavs även att företaget erbjuder sig att överta verksamheten vid Roma vårdcentral.
Avsikten med anbudsförfarandet har inte varit att infordra anbud på befintliga
verksamheter. Parallellt med förberedelserna för nyetableringen av verksamheter har dock ett flertal kontakter skett mellan förvaltningen och
TPL/Hansahälsan för att informera om befintlig personalsituation, befintliga
lokaler och utrustning. TPL/Hansahälsan har lämnat besked att de är beredda
att erbjuda samtlig anställd personal fortsatt anställning om en övergång till
entreprenaddrift kommer till stånd. Intresse finns även för att förvärva befintliga möbler och medicinsk utrustning. Avseende lokalerna har förvaltningen
lämnat uppgift om nuvarande hyresnivå. TPL/Hansahälsan har bedömt hyran
som för hög för att kunna driva verksamheten inom den ekonomisk ersättning
som man kan beräkna att få inom ramen för listning- och besöksersättning.
Under hösten har inom Stockholms läns landsting ett ärende avseende försäljning av tre vårdcentraler utan föregående konkurrensutsättning föranlett prövning i domstol. Det har därvid konstaterats att landstinget inte brutit mot kommunallagen. Landstinget har dock med anledning av uppmärksamheten och det
oklara rättläget beslutat att fortsättningsvis inte sälja verksamheter utan föregående öppet konkurrensförfarande. Syftet med ett konkurrensförfarande är därvid att tillförsäkra att landstinget inte säljer till sämre ekonomisk ersättning än
vad som varit möjligt.
Roma vårdcentral har under rad år haft problem med läkarrekryteringen.
TPL/Hansahälsan förslag är ur förvaltningens synpunkt intressant om det kan
antas att en ny driftform skulle förbättra denna situation. Ansträngningar görs
dock även fortlöpande av förvaltningen att hitta intresserade läkare för anställning.
Nämnden skall enligt anvisningar från Kommunfullmäktige ta ställning till
vilka verksamheter som kan konkurrensutsättas. Mot bakgrund av att anbuds-

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

g:\hsf\hs\__hsn\081117\17nov2008.doc, 08-11-28

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

4

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

HSN § 238 sidan 2(2)

inbjudan inte i sak avser övertagande av någon befintlig verksamhet men att
intresse ändå inkommit bör nämnden därför besluta om verksamheten skall
kvarstå i egen regi eller kan överlåtas på en entreprenör. Om nämnden beslutar
att en entreprenad kan vara aktuell är det förvaltningens uppfattning att
TPL/Hansahälsans intresseförklaring i anbudet inte är tillräcklig för en överlåtelse. I ett sådant läge bör uppdrag ges till förvaltningen att genom upphandlingsförfarande klargöra förutsättningarna och infordra det ekonomiskt mest
fördelaktiga erbjudandet för en fortsatt drift.
Förvaltningen har föreslagit att nämnden beslutar
- att uppdra åt förvaltningen att genomföra upphandling av driften av vårdcentralen i Roma
- att förutsättningarna skall vara personalövertagande av befintlig personal,
övertagande av lokaler enligt nuvarande lokalhyresavtal samt att anbud infordras på befintliga möbler, medicinsk utrustning och innevarande lager av förbrukningsmaterial.
Primärvårdschefen informerar om pågående annonsering och möjlighet att rekrytera läkare till vårdcentralen Roma.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avvakta med att ge förvaltningen uppdrag att upphandla driften av vårdcentralen i
Roma.

Delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

HSN § 256. Förslag till hälsokontroll med syfte att minska
dödligheten i grovtarms- och ändtarmscancer
–

HSN 2008/178, förslag, Samhälle

HSN 239 sidan 1(2)

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag
att medverka i screeningprogrammet (screeningverksamhet för colorektalcancer) med syfte att minska dödligheten i grovtarms- och ändtarmscancer från
och med 2009.
Bakgrund 2008-11-03 HSN au § 176. Förslag till hälsokontroll med syfte
att minska dödligheten i grovtarms- och ändtarmscancer
I Sverige är cancer i grovtarm och ändtarm den tredje vanligaste cancerformen
hos män och den näst vanligaste hos kvinnor. På Gotland insjuknade årligen,
under perioden 1990-1999, 21 personer i grovtarmscancer och 11 i ändtarmscancer, vilket totalt innebär att drygt 300 personer insjuknade i dessa cancerformer under nittiotalet.
Enligt gällande vårdprogram för Stockholm-Gotland är undersökning med koloskopi den metod som skall tillämpas vid utredning. Om tumören skall kunna
botas krävs alltid kirurgisk behandling. Denna behandling kan sedan behöva
kompletteras med cellgifts- och strålbehandling. Helt avgörande för prognosen
är att tumören upptäcks så tidigt som möjligt. Om tumören endast sitter i tarmens innersta lager är 5-årsöverlevnaden 90-95 procent medan om den spridit
sig till lymfkörtlar endast 40-60 procent. Om tumören spridits till lever eller
andra organ är 5-årsöverlevnaden mindre än 5 procent.
I Stockholms läns landsting har man i år inlett ett hälsokontrollprogram i samarbete med Onkologiskt centrum för att identifiera de tidiga stadierna av sjukdomen. Alla Stockholmare i åldrarna 60-74 år kommer att ges möjlighet att
delta i programmet. Hälsokontrollerna tillgår så att de som inbjuds att delta får
hemskickat provtagningsset för tre avföringsprover. Om något av dessa visar
sig innehålla blod ges ett erbjudande om koloskopi.
Det bedöms inte som möjligt att starta ett självständigt hälsokontrollprogram
på Gotland utan anknytning till det aktuella programmet på Onkologiskt centrum Stockholm-Gotland. Orsaken är bl.a. svårigheten att garantera säkerheten i
programmet och att patologkompetens saknas på Gotland.
En anslutning till det pågående hälsokontrollprogrammet i dess nuvarande
skede skulle innebära en kostnad 2009 för Gotlands del på 130 tusen kronor för
att sedan årligen stiga till en slutlig kostnad på 205 tusen kronor 2014. Till
detta kommer kostnad för analys av avföringsprover, vilket för 2009 skulle
uppgå till 15 tusen kronor. Dessa kostnader skall ställas mot de vinster som
varje förhindrat eller tidigt upptäckt cancerfall utgör. Varje fall av sent uppJusteringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

HSN 239 sidan 2(2)

täckt cancer medför kostnader i storleksordningen 250-500 tusen kronor för
utomlänsvård och cellgiftsbehandling.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen begär att få medverka i den gemensamma
screeningverksamheten för colorektalcancer i samarbete med Onkologiskt
centrum Stockholm-Gotland.
Arbetsutskottet efterlyser en redovisning av hur infasningen i screeningprogrammet kommer att genomföras.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
- att hälso- och sjukvårdsförvaltningen medverkar i screeningprogrammet med
syfte att minska dödligheten i grovtarms- och ändtarmscancer från och med
2009.

Delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

HSN § 257. Ekonomi – månadsrapport
–

HSN 2008/8, månadsrapport, Ekonomi

Ekonomichefen redovisar aktuell prognos som visar ett minus resultat på 17,9
miljoner kronor.

Delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

HSN § 258. Begäran om tilläggsanslag för 2008
–

HSN 2008/8, Ekonomi, se även HSN 226 2008-09-22, förslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden tilläggsanslag för år 2008
med 17 916 tusen kronor.
Det pågår ett intensivt förändringsarbete inom Hälso- och sjukvården. Beslut är
fattade och handlingsplaner är framtagna som styr omställningsarbetet. Förändringar tar dock tid.
Utfallet för perioden januari tom oktober visar att en del åtgärder gett effekt.
Den stora förändringen med neddragning av antalet vårdplatser på sjukhuset
kommer att vara genomförd nov/dec. Den är en förutsättning för att verksamhet
och budget kommer att vara i balans 2009.
Bakgrund: 22 september 2008; HSN § 226. Begäran om tilläggsanslag
2008 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden vill redan nu göra kommunstyrelsen uppmärksam på svårigheterna att nå en budget i balans 2008 och begär därför ett
tilläggsanslag för 2008. Beloppet preciseras under oktober-november.

Paragraf HSN § 241. Begäran om tilläggsanslag för 2008 omedelbart justerad.

delges kommunstyrelsen
Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

HSN § 259. Omställningsarbete
–

HSN 2007/1

Sjukhuschefen Jan Carlson informerar om aktuellt läge avseende omställningsarbetet i förvaltningen.
Förhandlingarna avslutade med de fackliga organisationerna.
Omställningsarbetet genomförs utan att någon behöver bli övertalig.
Nya organisationen träder successivt i kraft 2008-12-15 vid medicin/infektionskliniken och psykiatrin. 2009-01-07 startar kirurg-, onkologenoch ortopedavdelningen arbetet på sina nya arbetsplatser.
Bakgrund 2008-11-03 HSN au § 175. Personal/Omställning
Sjukhuschefen kommer att redovisa pågående arbete vid nämndens sammanträde.
Stf förvaltningschefen informerar att ”Katalogen” har skickats ut för intresseanmälan till de tjänster inom Visby lasarett som är berörda av omställningsarbetet i enlighet med det beslut om neddragningar av antalet vårdplatser, som
Hälso- och sjukvårdsnämnden antog HSN § 207 den 24 juni 2008.
Den nya organisationen har fastställts med antal tjänster, kompetenskrav samt
sysselsättningsgrad.
Samtliga berörda tillsvidareanställda, som arbetar på avdelning inom verksamheterna; kirurgi, avd K1, ortopedi, onkologi, medicin och infektion; samt sluten- och öppenvård inom vuxenpsykiatrin, har nu möjlighet att anmäla intresse
för tre tjänster.
Den nya organisationen kommer att träda i kraft successivt från mitten av december 2008.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

HSN § 260. Personal
–

HSN 2007/1

Hälso- och sjukvårdsdirektören redogör för rekryteringsläget gällande chefsfarmaceut, chefläkare, bitr projektledare sjukskrivningar och kommande sammanslagning av tjänsterna nämndsekreterare och stabschef.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 november 2008

HSN § 261. Införa catch-up-vaccination av barn under 2
år mot pneumokocker
–

HSN 2008/160, förslag, Samhälle

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att
- Barn födda efter 2008-10-01 vaccineras enligt de nya riktlinjerna vid
3 månaders ålder. Kostnaderna beräknas täckas av statsbidraget.
- Barn födda 2007-01-01—2008-09-30 erbjuds vaccination utan kostnad under
förutsättning av att kommunfullmäktige tillför hälso- och sjukvårdsnämnden de
520 tkr som insatsen beräknas kosta.
- Hälso- och sjukvårdnämnden begär därför tilläggsanslag för att täcka ovanstående kostnad. Vid ett avslag på begäran om tilläggsanslag kommer alternativ B återigen att tas upp i hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
Bakgrund 2008-11-03 HSN au § 174. Införa catch-up-vaccination av barn
under 2 år mot pneumokocker
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att kostnadsfri eller subventionerad catch-up-vaccination av barn under 2 år mot pneumokocker införs från
2009-01-01 enligt alternativen A eller B.
A: Kostnadsfri catch-up-vaccination av barn upp till 2 års ålder (=barn födda
2007-01-01—2008-09-30), (samtidigt som motsvarande vaccination införs i
vaccinationsprogrammet 2009-01-01 till barn födda efter 2008-10-01). Kostnaden som inte täcks av statsbidrag uppgår till 520 tusen kronor.
alternativt
B: Subventionerad catch-up-vaccination, i form av gratis vaccin, men bibehållen besöksavgift, av barn upp till 2 års ålder (=barn födda 2007-01-01—
2008-09-30), (samtidigt som motsvarande vaccination införs i vaccinationsprogrammet 2009-01-01 till barn födda efter 2008-10-01). Detta ger en uppskattad kostnad på cirka 17 tusen kronor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp förordar alternativ B med
hänsyn till ekonomin.
Arbetsutskottet diskuterar ”barns och ungdomars bästa” gentemot ekonomiperspektivet.
Arbetsutskottet beslutar föreslå att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
föreslå kommunfullmäktige
- tillstyrka att införa kostnadsfri catch-up-vaccination av barn upp till 2 års ålder införs enligt alternativ A
- och att kommunfullmäktige ersätter förvaltningen med kostnaderna som inte
täcks av statsbidraget.
delges kommunstyrelsen
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Hälso- och sjukvårdsdirektör möte i Stockholm
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerade från mötet kring följande frågor:
1. From 2010 obligatoriskt införa vårdval. Landstingen ska godkänna vårdgivarna. Inget nationellt uppdrag för primärvården. From 1/4 2009 tas kravet
bort i HSL om allmänmedicinsk kompetens för den fasta läkarakontakten.
Konkurrensverket kommer att följa utvecklingen i primärvården. Nytt delbetänkande kommer 15/12 om valfriheten mellan landstingen. Kommer att ske
ngn form av nationell reglering.
2. Vårdgarantimiljarden.
Blir ett incitamentburet ersättningssystem, varje landsting ska fatta beslut om
vårdgarantin, varje landsting ska teckna avtal med staten. Troligen kommer
tidsgränserna att ändras till 0-30-90. Vissa undersökningar kommer också att
ingå i garantin.
Diskuteras att föra in i det individuella yrkesansvaret för kännedom och följsamhet till vårdgarantin. Ansvar kommer att utkrävas på "systemnivå" inte på
individnivå. Undersökningar har visat dålig följsamhet och intresse från vårdens medarbetare - det vill man förändra.
PAL-begreppet tas bort. Verksamhetschefens ansvar kommer att förtydligas
vad gäller att tillse att vårdlots finns för de patienter som behöver en fast läkarkontakt
För att få del av vårdgarantipengarna ska:
a.Minst 90 procent inrapportering i databasen. Klarar man inte det får man
inget.
b. Två potter 500 mkr för underökning respektive 500 för behandling. Primärvården ingår inte.
c. Minst 80 procent av de som väntar får inte ha väntat med än 90 dagar.
d. Mättillfälle blir den sista nov 2009.
e. Fördelningen sker efter befolkningsunderlaget dvs till Gotland cirka
0,7 procent. Andelen från de landstingen som inte klarar detta kommer att
läggas i potten och fördelas till de övriga.
Det kommer en särskild diskussion om de som rapporteras som självvald
väntan.
3. Sjukskrivningsmiljarden
2009 samma som 2008. Pågår förhandlingar om långsiktig lösning.
4. Rehabgarantin
Finns 180 mkr för 2008. Alla får del men måste lämna in en skrivelse
För 2009 och 2010 baseras utbetalningen på prestationer. Pengarna riktas mot
patienter med smärta rygg/nacke och för patienter med måttlig psykisk sjukdom. Behandlingarna ska vara bevisade att ge återvunnen arbetsförmåga. dvs
multimodala team och KBT-bahandling.
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För varje påbörjad KBT-behandling bet 12000 för varje multimodal behandling betalas 50 000. (40 000 + 25 procent för utveckling). Tak på utbetalningarna kopplat till befolkningsandelen. Totalt 530 mkr nästa år.
5. Företagshälsovården (FHV)
Pågår förhandlingar, blir troligen ett smalt åtagande eller via tilläggsuppdrag
som de enheter som finns i vårdvalen kan "köpa" av företagshälsovården. Eller
öppnas möjlighet för vårdcentraler att även bedriva företagshälsovård.
Framtidsutredningen
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerade att organisations- och kvalitetsutvecklare KSK har arbetat fram ett förslag till beslut efter att framtidsutredningen varit ute på remiss vid samtliga förvaltningar och där ett av förslagen är
att hemsjukvården skall övertas av Socialförvaltningen. Beslut tas i kommunfullmäktige i december. Hälso- och sjukvårdsdirektören skriver ett yttrande
efter dialog med Socialdirektören.
Revisionen
Åke Svensson, 2: e vice, s fråga kring revisionen. Möte är inbokat fredag 28/11
med Per-Olof Jacobsson, ordf, c och hälso- och sjukvårdsdirektören.
Medborgarsamtal om långsiktig hållbar hälso- och sjukvård för befolkningen på Gotland
Carina Lindberg, v har frågor kring upplägget av de offentliga möten som skall
genomföras. Informatören gav information om innehåll och upplägget. Inget
arvode utgår utan endast reseersättning.
2008-11-03 HSN au § 177. Övriga frågor
Utmaningar för hälso- och sjukvården - Hälsofrämjande sjukhus
Bra dragning om ”Utmaningar för hälso- och sjukvården – Gotland inte bara en
ö utan även en kommun med landstingsuppgifter” i fullmäktige den 27 oktober,
bra frågor i frågestunden - bland annat om hälsofrämjande sjukhus. Margareta
Persson erinrar om HSN § 163: (HSN au § 108. Övriga frågor Hälsofrämjande
sjukhus) där det föreslogs att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
beslut att Visby lasarett går med i nätverket för ”Hälsofrämjande sjukhus”,
HFS.
Vad är Hälsofrämjande Sjukhus (HFS)? Världshälsoorganisationen (WHO)
etablerade nätverket Health Promoting Hospitals 1988. Det är idag ett världsomspännande nätverk med över 700 medlemmar i 25 länder. Det svenska nätverket HFS grundades 1996 och har idag 22 medlemsorganisationer med sammanlagt 37 medlemssjukhus. Alla medlemmar ansluts automatiskt till det internationella WHO-nätverket.
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Fotvård
Margareta Persson har kontaktats av patient som är missnöjd med att hans fotvårdare har förbrukat sin kvot.
Varje kontrakterad fotvårdare har avtal för ett visst högsta antal fotvårdsbehandlingar för kommunens räkning under ett år. Det är upp till fotvårdaren att
planera in besöken under året inom den avtalade ramen. När det avtalade antalet behandlingar nått upp till taket ersätter inte hälso- och sjukvården entreprenören för fler behandlingar. Avtalet innebär inte något hinder för fotvårdaren
att sen fortsätta ge vård men kunden får då betala för detta själv men högkostnadsskyddet gäller inte. En övre gräns för antalet behandlingar finns även för
de privata läkarna, sjukgymnasterna och psykoterapeuterna.
Det finns fotvårdare i Visby som ännu har kvar fotvårdsbehandlingar som ersätts av kommunen.
Stabschefen informerar om; en genomgång av 400 fotvårdsremisser visar att
10 procent av remisserna inte är ”diabetesfot”; och att upphandlingen av fotvård snart är genomförd – tilldelningsbeslut har inte lämnats ännu.
Sjuksköterskor mot tobak
Specialistsjuksköterskan Mona Wahlgren, önskar välkommen till informations
och nätverksmöte om Tobaksprevention i Sverige och Gotlands kommun Den
12 november 2008 Plats: Konferensrum Bärnsten Visby lasarett Tid: 13.15 –
16.00
Tandvårdskonferensen
Birgitta och Margareta filar på en rapport från frisktandvårdskonferensen i Luleå i början av september.
Långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård för befolkningen på Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden planerar åka ut och informera gotlänningarna
om öns hälso- och sjukvård under rubriken ”Långsiktigt hållbar hälso- och
sjukvård för befolkningen på Gotland”.
Det blir ett tillfälle för politiker och tjänstemän att även förklara syftet med
hälso- och sjukvårdsförvaltningens pågående omställningsarbete ur befolkningens perspektiv.
Följande tjänstemän följer med från hälso- och sjukvårdsförvaltningen: AnnChristin Kullberg, Jan Carlson, Hans Brandström och Cecilia Krook.
Dag
17 november 2008
18 november 2008
26 november 2008

Justeringsman

Tid
19:00-21:00
19:00-21:00
19:00-21:00

Plats
Södervärnsskolans Aula, Visby
Slite Teatern, Slite
Hemsegården, Hemse
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Delgivning
Sekretessprövning, ordföranden avslår begäran om utlämnande av handling,
Karolinska institutet, institutionen för odontologi i Huddinge. HSN 2008/180
Protokoll från andra nämnder
TN § 288 Information. Parkering vid Visby lasarett
Kf § 122 Sammanträdesdagar 2009
Kf § 118 Överlämnande av BVC-journaler till skolor
Kf § 137 Avgiftsbefrielse för influensavaccination
Ks § 228 Delårsrapport 2008:2
Samverkansnämnden Stockholm/Gotland protokoll
Samverkansprotokoll 12 2008-10-09
SKL
Kartläggning av landstingens erbjudande av assisterad befruktning
Övrigt
Kommunakuten AB: Seminarium om konkurrensutsättning och ökad marknadsanvändning
Riks-Strokes Årsrapport med data från år 2007: www.riks-stroke.org
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