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§ 42

Sammanträdet öppnas
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat kl 10.00. Sammanträdet hålls på
Piteå Havsbad Konferens. Peter Roslund, kommunalråd, hälsar landstingsfullmäktige välkommen till Piteå.

§ 43

Anmälan om inkallade ersättare
Förhindrad ledamot
Kristina Sjögren (S)
Bengt Niska (S)
Ann Kristin Nilsson (S)
Helana Stenbäck (MP)
Erkki Bergman (NS)
Hans Swedell (M)
Migelle Wikström (M)
Roland Nordin (M)
Erik Berg (C)

Inkallad ersättare
Agneta Burman (S)
Erkki Haarala (S)
Agneta Björnström (S)
Jörgen Naalisvaara (MP)
Erika Sjöö (NS)
Rolf Wessel (M)
Nihad Zara (M)
Anita Sköld (M)
Kristina Bäckström (C)

§ 44

Upprop
Följande ledamöter anmäler sig närvarande vid uppropet:
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Kent Ögren
Tomas Vedestig
Britt Westerlund
Håkan Bäckström
Leif Bogren
Birgitta Gidblom
Anita Gustavsson
Agneta Björnström, ersättare
Thor Viklund
Stig Starlind
Agneta Burman, ersättare
Roland Nirlén
JanÅge Mikalsen
Anders Öberg
Ida Johansson
Ingela Uvberg Nordell
Lars U Granberg
Lennart Thörnlund
Eivy Blomdahl
Maria Burström
Lennart Synnergren
David Nordström
Pernilla Lundqvist
Brita Ström
Erkki Haarala, ersättare
Fredrik Hansson
Britt-Marie Vikström
Marianne Viita
Kurt-Åke Andersson
Bengt Ek
Lennart Holm
Elisabeth Lindberg
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Agneta Lipkin
Monica Carlsson
Gunnel Sandlund
Bo Engström
Agneta Granström
Kenneth Backgård
Ann-Christin Åström
Bernt Nordgren
Jörgen Afvander
Erika Sjöö, ersättare
Anders Bohm
Bo Ek

Vänsterpartiet (V)
Simon Fors
Ove Haarala
Ingmari Åberg
Miljöpartiet de gröna (MP)
Jörgen Naalisvaara, ersättare
Norrbottens Sjukvårdsparti (NS)
Dan Ankarholm
Doris Messner
Johnny Åström
Anders Sundström
Lennart Ojanlatva
Margareta Henricsson

Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Daniel Bergman
Bo Hultin
Anita Sköld, ersättare
Stefan Tornberg
Kristina Bäckström, ersättare
Jens Sundström
Erik Lundström

Moderata Samlingspartiet (M)
Rolf Wessel, ersättare
Anders Josefsson
Nihad Zara, ersättare
Camilla Rydbjörk
Centerpartiet (C)
Perarne Kerttu
Gunnar Selberg
Folkpartiet liberalerna (FP)
Anne Kotavuopio Jatko
Oberoende ledamot (-)

Erik Söderlund

Följande ej tjänstgörande ersättare anmäler sig närvarande vid uppropet:
Leif Rönnqvist (S)
Sven Holmqvist (S)
Gunnel Eriksson (S)
Bernt Wallström (V)
Monica Sundström (V)
Margareta Dahlén (NS)

Sören Sidér (NS)
Monica Nordvall-Hedström (M)
Göran Höglund (M)
Sari Hedlund (M)
Ulf Ottosson (C)

§ 45

Val av två protokolljusterare
Brita Ström (S) och Erik Lundström (FP) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringen äger rum den 20 juni kl 13.00 i Landstingshuset, Luleå.

§ 46

Information från presidiet
Motion under beredning:
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• Motion nr 2-11 om parkeringseländet vid Sunderby sjukhus (Stefan
Tornberg (C) och Jens Sundström (FP).

§ 47

Anmälan av interpellationer
Följande interpellationer har lämnats in:
• Nr 6-11 Om vikten av att vara vederhäftig (Gunnar Selberg, C)
• Nr 7-11 Om ledarhundar i landstingets lokaler (Margareta Henricsson,
NS)
• Nr 8-11 Om Vad är fakta om antalet operationer i Kiruna (Gunnar
Selberg, C)
• Nr 9-11 Om värdet av relevanta uppgifter i debatten (Gunnar Selberg, C)

Beslut
Interpellationerna får ställas.
Ordföranden meddelar att svar kommer att lämnas senare under mötet.

§ 48

Stipendium för bästa förbättrings/utvecklingsarbete i vården 2011
Landstingsdirektör Elisabeth Holmgren beskriver bakgrund till och föredrar
motivering samt utdelar stipendiet på 100 000 kronor till ortopedkliniken på
Piteå älvdals sjukhus.

§ 49

Styrelsens beredning av regionala
beredningens verksamhetsrapport för
år 2010
Dnr 35-11

Ärendebeskrivning
I enlighet med den av landstingsfullmäktige fastställda planerings- och uppföljningsprocessen lämnade regionala beredningen sin verksamhetsrapport
för 2010 till fullmäktige den 14 oktober 2010. Fullmäktige beslutade att
överlämna rapporten till landstingsstyrelsen för beredning.
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Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Bakgrund

Regionala beredningen har till uppgift att öka fullmäktiges kunskaper inom
området regional utveckling. Utgångspunkten är landstingets roll som det
enda folkvalda organet på regional nivå och det ansvar det medför.
Beredningen har arbetat med ett tvåårigt uppdrag, Tillväxtbranscher 2020?,
som innebär att beredningen under 2009-2010 kartlagt hinder och möjligheter för länets utpekade tillväxtområden 1 :
• Upplevelsenäring 2
• Energi- och miljöteknik
• Basindustri - förädling
• Kunskapsintensiva tjänstenäringar
• Test- och övningsverksamhet
För att avgränsa uppdraget har beredningen under 2010 inriktat sig på testoch övningsverksamhet.
Beredningens verksamhetsrapport för 2010 är en summering av ett omfattande underlag och komplext område. Rapporten syftar i första hand till att
öka fullmäktiges intresse för området biltest, militär test- och övningsverksamhet och annan civil test- och övningsverksamhet.
Beredningen har delat upp sin rapportering i två delar – frågor för diskussion
i landstingsfullmäktige samt frågor för vidare utredning. I detta ärende hanteras frågorna för vidare utredning:
• På vilket sätt kan landstinget underlätta för anställda att bedriva forskning?
• Hur ser könsfördelningen ut på de forskningsmedel som fördelas i regionen?
Avslutningsvis berörs även landstingets insatser under senare år för att utveckla test- och övningsverksamheten i länet.
FoU i landstinget

Regionala beredningen ställer följande fråga för vidare utredning:
På vilket sätt kan landstinget underlätta för anställda att bedriva forskning?
Beredningen efterlyser en stark forskningsmiljö i landstinget och konstaterar
att det skulle innebära systematisk förbättring av vårdkvaliteten och öka organisationens attraktionskraft som arbetsgivare.
Enligt landstingsstyrelsens uppfattning är FoU ett prioriterat område i landstingets verksamhet. De senaste årens satsningar ger tydligt besked om detta.
I jämförelse med vissa andra regioner och landsting kan det ändå konstateras
att satsningarna i Norrbotten har kommit något senare än i övriga landet. En
1

Norrbottens Regionala Tillväxtprogram

2

Upplevelsenäringen omfattar 15 områden som arkitektur, dator och TV-spel, design, film,
foto, konst, litteratur, marknad och kommunikation, media, mode, musik, måltid, scenkonst,
turism- och besöksnäring och upplevelsebaserat lärande.
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FoU-strategi för hälso- och sjukvården och tandvården är under utveckling
och kommer att presenteras under hösten.
Gemensam FoU-strategi för de fyra norrlandstingen

De fyra norrlandstingen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) har inom ramen för det gemensamma regionförbundet (NRF) utvecklat
en gemensam FoU-strategi som omfattar gemensamma uppdrag, samverkan,
ekonomiska resurser, särskilda satsningar och kunskapsspridning. Utgångspunkten för samverkan är de gemensamma uppdragen för Norrlandstingen
som särskilt gäller:
• Norrlands universitetssjukhus (NUS) som centrum för regionens högspecialiserade vård, forskning, utveckling och utbildning
• Den regionaliserade läkarutbildningen
• Regionens behov av utbildade forskare för hälso- och sjukvårdens fortsatta utveckling
• Insatser för införande av kunskaper från FoU och nationella kunskapsunderlag
• En god utbildningsmiljö för klinisk och verksamhetsförlagd utbildning av
vårdpersonal
Regionaliserad läkarutbildning, forskarskola
samt utveckling av ett kliniskt forskningscentrum

Landstinget tar gemensamt med de övriga regionlandstingen och Umeå universitet ansvaret för den regionaliserade läkarutbildningen (RLU). I detta
ansvarstagande gör landstinget betydande satsningar för att öka akademiseringen och främja samarbetet med Umeå universitet som huvudman för läkarutbildning i regionen. Tillsammans med Luleå tekniska universitet har
landstinget även etablerat en forskarskola för andra yrkesgrupper än läkare
och främjar samverkan kring utbildning och forskning.
Landstinget har påbörjat utvecklingen av ett kliniskt forskningscentrum
(KFC) som ska etableras vid Sunderby sjukhus med nuvarande FoU-enhet
som grund.
Införandet av en FoU-strategi med följsamhet till dess innehåll kommer att
underlätta för anställda att bedriva forskning.
Centrum för innovation och e-Hälsa

Landstingsstyrelsen beslutade 18 december 2008 att delta i ombildningen av
Centrum för distansöverbryggande hälsa (CDH) till Centrum för innovation
och e-Hälsa (EIC) vid Luleå tekniska universitet. Grundare är landstinget,
Luleå tekniska universitet samt kommunerna Luleå, Piteå och Boden. EIC
erhåller ett årligt verksamhetsbidrag på 5 000 000 kr från landstinget och ska
därmed vara en viktig aktör i landstingets strategiska arbete med behovsdriven verksamhetsutveckling med hjälp av distansöverbryggande teknik.
Vid centret sker samverkan mellan forskning, samhälle och näringsliv. Behovsstyrd, patientnära och internationellt ledande forskning i kombination
med affärsutveckling av nya tjänster och produkter som även ger nya och
växande företag i regionen är centrets inriktning.
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Grönbok om innovationer

I samband med att landstingets satsning på e-hälsa slutredovisades för landstingsstyrelsen i juni 2010 gavs landstingsdirektören i uppdrag att komma
med förslag på hur idéer inom hälso- och sjukvård och omsorg ska kunna tas
om hand och bli till kommersiella tjänster och produkter. Som ett led i det
arbetet inleddes under hösten 2010 arbetet med grönboken kring innovationsfrågor. Det innebär att ett diskussionsunderlag Vård av idéer har tagits
fram. Syftet är att stärka hälsa som en tillväxtbransch med stark innovationskraft och att stimulera till diskussion och konkretisering.
Genom att vårda idéer inom hälso- och sjukvården skapas tillväxt och bidrar
till regionala utvecklingen och det är angeläget att finna former för att integrera det regionala innovationssystemet med den verksamhetsutveckling som
sker ute i hälso- och sjukvården.
Diskussionsunderlaget Vård av idéer är ute på öppet samråd under perioden
10 februari till 31 maj 2011 och alla intresserade ges möjlighet att komma
med synpunkter. Under tiden för det öppna samrådet arrangerar landstinget
seminarier på sjukhusen i Gällivare, Kalix, Sunderbyn, Kiruna och Piteå.
Seminarierna arrangeras tillsammans med lokala aktörer som kommun, näringsliv och intresseföreningar.
EU-projektkontoret

Sedan 2010 är landstingets EU-projektkontor en permanent verksamhet. EUprojektkontoret ska ge stöd till medarbetare och verksamheter som har en
projektidé och söker finansiering via EU:s olika program.
EU-projektkontoret har bidragit till att landstinget fått drygt 33 000 000 kr i
extern finansiering (73 %) för att driva utvecklingsprojekt med anknytning
till landstingets verksamhet. Den egna finansieringen har varit 12 100 000 kr
(27 %).
Till landstingsdirektören uppdras att:
• Följa införandet av och följsamheten till den kommande FoU-strategin
för landstinget.
• Följa upp och redovisa resultaten av landstingets samverkan med Centrum för innovation och e-Hälsa (EIC).
• Återföra resultatet från arbetet med grönboken om innovationer (Vård av
idéer) till landstingsstyrelsen och fullmäktige.
• Följa upp och rapportera om verksamheten vid EU-projektkontoret.
Fördelning av FoU-medel i regionen

Regionala beredningen ställer följande fråga för vidare utredning:
Hur ser könsfördelningen ut på de forskningsmedel som fördelas i regionen?
De forskningsmedel som förekommer i regionen finns inom näringsliv, offentlig sektor och universitet. Landstingsstyrelsens uppfattning är att det inte
är möjligt att göra en heltäckande kartläggning av hur medlen fördelas mellan kvinnor och män.
De forskningsmedel som fördelats inom ramen för landstingets FoU har en
tämligen jämn könsfördelning med något fler ansökningar och beviljade ansökningar av kvinnliga medarbetare.
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En del av landstingets regionala utvecklingsmedel används till medfinansiering av utvecklingsprojekt som bedrivs med Luleå tekniska universitet. De
projekt som är aktuella för medfinansiering är inte av grundforskningskaraktör utan syftar till att kommersialisera forskningsresultat, dvs de har ett tillväxtperspektiv.
Landstingsstyrelsen beslutade 2 december 2010 om ett årligt verksamhetsbidrag till Norrbottens forskningsråd som ger stöd till utvecklingsprojekt vid
Luleå tekniska universitet. Forskningsrådet finansierar projekt som ska ge
effekt i näringslivet och i FoU-miljöer i Norrbotten på både kort och lång
sikt.
Till landstingsdirektören uppdras att:
• Årligen redovisa hur landstingets forskningsmedel fördelas mellan män
och kvinnor.
• Årligen redovisa hur landstingets regionala utvecklingsmedel som finansieringar/medfinansierar projekt vid Luleå tekniska universitet och Umeå
universitet fördelas mellan män och kvinnor.
• I den årliga uppföljningen av Norrbottens forskningsråd verksamhet följa
upp hur forskningsmedlen fördelas mellan män och kvinnor.
Förbättringsåtgärder

Landstingsstyrelsen har tagit del av regionala beredningens synpunkt att styrelsens svar på beredningens rapporter under tidigare år har tenderat att fokusera på landstingets externa arbete med regional utveckling. Landstingsstyrelsen noterar beredningens synpunkter och beaktar de på lämpligt sätt i
landstingets interna hantering i syfte att förbättra återföringen framöver.
Test- och övningsverksamhet

Landstinget bidrar genom sin verksamhet till att skapa förutsättningar så att
test- och övningsverksamheten kan utvecklas i länet.
De kommun- och landstingsägda bolaget IT Norrbotten AB förvaltar och
utvecklar det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet som är viktigt för test- och övningsverksamheten och det regionala näringslivet. En väl
utbyggd IT-infrastruktur innebär likvärdiga förutsättningar för företagande,
samhällsverksamheter och individuell frihet oavsett var man bor. Under tiden som bredbandsutbyggnaden skedde skapades datakommunikation i form
av fiberförbindelser från alla då befintliga testanläggningar till Tyskland.
Tillgängligheten avseende utrymme/hastighet med hjälp av fibernätet som IT
Norrbotten förvaltar.
När förslaget till sänkning av hastighetsgränserna lades fram agerade det
Kommunikationspolitiska rådet som är landstingets och kommunernas gemensamma beredning för strategiska diskussioner och samordning av synpunkter och agerande rörande transporter och infrastruktur i länet. De yttrande sig september 2009 kritiskt över förslaget till sänkning av hastighetsgränserna i länet och hänvisade bland annat till att det skulle innebära en
sämre konkurrenskraft för biltestnäringen gentemot andra länder.
Landstinget ingår i det Regionala partnerskapet i Norrbotten som är ett formaliserat samarbete mellan myndigheter, landsting, kommuner, organisationer och näringsliv. Partnerskapet är en arbetsform för det samhälleliga plane-
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rings- och utvecklingsarbetet där aktörerna tar ett gemensamt ansvar i planerings, besluts-, och genomförandeprocessen. Syftet är att kraftsamla och
samordna resurser och därigenom förstärka länets position. Test- och övningsverksamhet är ett prioriterat område i det regionala tillväxtprogrammet
(RTP) och regionala utvecklingsprogrammet (RUP). Det innebär att området
är prioriterat när regionala utvecklingsmedel ska fördelas och att branschens
utveckling följs.
Sedan 2008 har landstinget via de regionala utvecklingsmedlen medverkat
och medfinansierat nedanstående projekt med koppling till test- och övningsverksamhet.
Kriskompetenscentrum i Norrbotten

Landstinget, Länsstyrelsen i Norrbotten, Kommunförbundet Norrbotten och
Centrum för Riskanalys och Riskhantering vid Luleå tekniska universitet,
genomförde med start redan 2007 ett antal förstudier som visar att Norrbotten har goda förutsättningar att bygga upp ett kriskompetenscentrum för att
höja kvaliteten i länets krisberedskap och samtidigt skapa tillväxt för små
och medelstora företag i regionen inom den sektorn.
Kriskompetenscentrum bildades 2009 och samordnar resurser för utbildning,
övning och tjänsteutveckling inom krisberedskapsområdet. Inom centrumet
samlas företag, organisationer och forskare för att utveckla metoder, tjänster,
teknik, utbildning och testverksamhet. Projekttiden tar slut under 2011 och
verksamhetens framtid är ännu ej klarlagd.
KIS - Kriskompetens, Integration och Svenska styrkor/kärnvärden

Projektet drivs av Sunderby Folkhögskola och tar fram en utbildningsmodell
för att tillvarata den kompetens som finns hos invandrare utifrån deras
etniska, religiösa, kulturella och språkliga bakgrund och som kan bidra med
stort mervärde vid kris- och katastrofinsatser nationellt och internationellt.
Projektet medfinansieras av Europeiska flyktingfonden.
SensorBand II - In real life environment

Kalix Electropolis AB etablerar en samarbets- och testplattform i samarbete
med Meri-Lappi Institute, CareTech AB, National Semiconductor Oy, Luleå
tekniska universitet, Uleåborgs universitet samt två äldreboenden i Kalix och
Uleåborg. Tillsammans testar och utveckla man en ny falltjänst som kan detektera ett enskilt fall från normala aktiviteter hos äldre personer inom äldreomsorgen samt bedriva strategisk forskning. Projektet finansieras av Interreg.
European Rehab Racing Center i Kalix

Projektets syfte är att skapa ett nationellt centrum för koordinerade insatser
inom arbetslivsinriktad rehabilitering, fordonsanpassning, test och utveckling av hjälpmedel och nya träningsmetoder. Projektet finansieras av både
EUs regionala utvecklingsfond och sociala fond.
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsens hantering av regionala beredningens rapport för år
2010 godkänns.
---------------------------------------------------
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Yrkanden och propositionsordning
Yrkande

Lennart Thörnlund (S), Bo Hultin (M), Kenneth Backgård (NS), Kent Ögren
(S), Monica Carlsson (V) och Agneta Granström (MP):
• Beslutsförslaget bifalls.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 50

Rapport från återföringsdag för
landstingsfullmäktiges beredningar
Dnr 35-11

Ärendebeskrivning
Den 27 april genomfördes den årliga återföringsdagen på Sunderby folkhögskola för landstingsfullmäktiges beredningar avseende deras verksamhetsrapporter från år 2009. Nytt för i år var ett gemensamt program under dagen
för samtliga beredningar. Återföringen syftar till att ge beredningarnas ledamöter en återkoppling på hur verksamheterna, med utgångspunkt från landstingsstyrelsens svar på beredningarnas verksamhetsrapporter, arbetat för att
utveckla och förbättra verksamheterna utifrån beredningarnas redovisade
synpunkter.
Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppgift är att arbeta med utbudet av
hälso- och sjukvård utifrån ett medborgarperspektiv och år 2009 var temat
barn och ungdomars hälsa (grundskole- och gymnasieålder). Uppgiften för
programberedningen är arbeta med verksamhetens innehåll utifrån ett patient- och närståendeperspektiv och år 2009 var temat diabetes typ 1 och 2 och
regionala beredningens uppgift är att arbeta med det regionala utvecklingsområdet vilket 2009 hade temat Tillväxtbranscher 2020.
Programmet för återföringsdagen utgick ifrån de områden som beredningarna arbetat med och innehöll bl a redovisningar om följande:
•

Diabetesvård

•

Tandreglering

•

Riskbruk, missbruk och beroende

•

Resultat av elevenkät/hälsosamtal
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•

Handläggningsöverenskommelse primärvård – BUP, övergång BUP –
vuxenpsykiatri, ungdomsmottagningarnas roll.

•

Länsövergripande samverkan

•

Tillväxtbranscher 2020

För årets återföring svarade företrädare för hälso- och sjukvårdsdivisionerna
samt landstingsdirektörens stab/sekretariatet. Dagen hade god uppslutning
(ca 70 deltagare) och utvärdering av dagen innehöll övervägande positiva
omdömen.
Det material som presenterades under dagen samt utvärderingen finns tillgängligt på följande adress: www.nll.se/beredningarna

Styrelsens förslag till beslut
Rapporten godkänns.

---------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande

Birgitta Gidblom (S):
• Beslutsförslaget bifalls.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 51

Delårsrapport januari-april 2011
Dnr 3-11

Ärendebeskrivning
Månadsrapporter sammanställs under 2011 för månaderna februari till och
med november, exkluderat juni. Månadsrapporten innehåller bl a resultat för
aktuell period, kommentarer kring de områden som avviker från plan eller
där det finns problem. Per april och augusti sammanställs även en årsprognos.
En delårsrapport som bland annat innehåller periodens resultat samt årsprognos sammanställs per april och augusti. Dessa månader innehåller månadsrapporten endast divisionernas rapportering.
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Mål
Många av målen i landstingsplanen är främst uppföljningsbara på helår. Därför redovisas en del uppföljningar från 2010 samt aktiviteter som genomförts
under de fyra första månaderna.
Mål under God vård, där uppföljning görs regelbundet under året sammanfattas nedan:
Mått
Andel vårdrelaterade infektioner

Mål 20112013
<5%

Andel högfrekventa besökare
på akutmottagningar vid sjukhus
Väntetid vid akutmottagningar, andel besök med första
läkarkontakt inom 30 minuter
Väntetid vid akutmottagningar, andel besök med total
handläggningstid under 180
minuter
Andel vårdrelaterade trycksår

10 %

Blodtryck/hjärtsvikt; användning av kostnadseffektiva
blodtryckssänkande läkemedel (andel ACE-hämmare)
Hjärta/kärl, diabetes, stroke;
andel användning av kostnadseffektiva blodfettssänkande läkemedel (andel
simvastatin)
Primärvård, telefontillgänglighet, andel samtal som inte
besvaras samma dag

70 %

Nuläge
2011-03: 7,8 %
2010-11: 7,8 %
2010-04: 6,2 %
2011-04: 19,5 %
2010-03: 19,0 %
2009-02: 19,0 %
2011-04: 40 %
2010: 40 %

90 %
90 %

2011-04: 69 %
2010: 70 %

0%

2011-03: 13,0 %
2010-10: 14,4 %
2010-03: 15,2 %
2011-01—04: 70,1 %
2010: 69,5 %
2009: 69,4 %

80 %

2011-01—04: 68,6 %
2010: 70,6 %
2009: 71,0 %

0

2011-03: 4 %
2010-12: 9 %
2010-03: 4 %

Ekonomiskt delårsresultat

Resultatet före finansiella poster för perioden januari-april visar ett överskott
på 3 mkr, vilket är 32 mkr sämre än samma period föregående år. Resultatet
efter finansnetto är ett överskott på 3 mkr, vilket är 35 mkr sämre än 2010.
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 3,5 procent perioden januari-april
jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och utjämning
har ökat med 1,9 procent jämfört föregående år.
Ekonomisk årsprognos

Årsprognosen pekar på ett överskott på 7 mkr, vilket är 50 mkr sämre än
budget. Prognosen före finansiella poster visar ett plus på 15 mkr, vilket är
171 mkr sämre än föregående år. Prognosen visar att verksamhetens intäkter
ökar med 3 procent jämfört med 2010. I prognosen beräknas övriga kostnader öka med 7 procent och personalkostnader med 4 procent, jämfört med
2010. Nettokostnaden beräknas öka med 5 procent. Skatteintäkter, generella
13
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statsbidrag och utjämning bedöms öka med 2 procent medan de i budget för
2011 beräknades öka med 1 procent.
Divisionerna och de gemensamma verksamheternas prognoser pekar på ett
underskott på 161 mkr, vilket är 176 sämre än budget. Jämfört med bokslutet
2010 är det en försämring med 73 mkr. Det prognostiserade negativa resultatet kan delvis förklaras av ökade kostnader för läkemedel, nyinrättade vårdplatser inom psykiatrin, hög tillgänglighet samt ökat patientflöde. Verksamheterna har krav på kostnadsminskningar med 68 mkr varav 26 mkr bedöms
genomföras under året.
Ersättningen i vårdvalet har för året minskats med 2 procent, motsvarande
19 mkr, vilket påverkar prognosen negativt på grund av att kostnaderna i
verksamheten inte fullt ut anpassats till minskningen av intäkter. Att landstinget ännu inte helt kunnat anpassa sina kostnader efter det att nya privata
vårdcentraler öppnats belastar också årets prognos. Förutom ersättningen i
vårdvalet så är ramarna för året oförändrade.
I prognosen för året har intäkter för Kömiljarden beräknats till 24 mkr. Eftersom intäkterna från Kömiljarden påverkas av hur många landsting som varje
månad uppfyller de uppsatta kraven för ersättning har prognosen beräknats
utifrån landstingets utfall för januari till mars samt en försiktig bedömning
för resterande månader.
Finansnetto i årsprognosen är negativt med 8 mkr vilket är 16 mkr bättre än
budget. Detta förklaras delvis av ökade finansiella intäkter beroende på högre räntenivåer. I prognosen har eventuell utdelning från aktie- samt räntefonder utelämnats eftersom utdelning inte kan beräknas.

Styrelsens förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer: Styrelsen kan
konstatera att behovet av kostnadsreduktioner är betydande. För att även
fortsättningsvis nå en ekonomi i balans krävs en fortsatt anpassning av verksamheten.
---------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande

Kent Ögren (S), Jens Sundström (FP), Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget bifalls.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 52

Förändringar av
operationsverksamheten i Malmfälten
Dnr 452-11

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Landstingets ansvar när det gäller hälso- och sjukvården omfattar hela länet
och hela länets befolkning. Enligt landstingsplanen ska den hälso- och sjukvård som landstinget bedriver uppfylla ett antal viktiga kriterier som också är
reglerade i för landstinget bindande föreskrifter. Hälso- och sjukvården ska
vara:
•

Patientfokuserad

•

Tillgänglig i rimlig tid

•

Säker

•

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig

•

Jämlik och effektiv

Dessa krav ställer stora krav på anpassnings- och utvecklingsförmåga i takt
med att omvärldens krav på landstinget förändras och ökar. Befolkningsminskningen i länet de senaste 15 åren och en åldrande befolkning innebär
stora utmaningar när det gäller att anpassa utbudet till en ändrad efterfrågan
av vård. Allt fler äldre, svårt och multisjuka patienter behöver en ökad andel
av resurserna samtidigt som förutsättningarna för att bedriva den akuta verksamheten behöver ses över.
Den medicinska utvecklingen driver ytterligare på behovet av att ompröva
och förändra hur verksamheten bedrivs. Den nationella och internationella
utvecklingen går i allt högre grad mot att insatser för patienter med akuta
sjukdomstillstånd och behov av specialiserade utrednings- och behandlingsinsatser koncentreras till färre enheter (s k nivåstrukturering). Denna utveckling gäller även i Norrbotten. Ett konkret exempel på det är den koncentration av bröstcancerkirurgin som genomfördes för många år sedan. Idag har
Norrbotten bland Sveriges bästa resultat för de kvinnor som drabbas av
bröstcancer. Ett annat exempel är den koncentration av fetmakirurgin nyligen genomgått med utgångspunkt från nationellt överenskomna indikationer
och krav på tillgång till resurser för att säkerställa hög kvalitet i de kirurgiska
åtgärderna. Ett tredje exempel är utvecklingen inom cancerområdet där det
sker en koncentration av behandlingsåtgärder till färre enheter i landet.
En ytterligare faktor som starkt driver behovet av förändringar är den ökande
konkurrensen om arbetskraft. För landstingets del är konkurrensen särskilt
uttalad redan nu när det gäller läkare, men även inom andra yrkeskategorier
finns kompetensförsörjningsproblem. Reglerna i arbetstidslagen och berättigade krav på en god arbetsmiljö understryker behovet av att nyttja den tillgängliga kompetensen på bästa sätt.
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Till dessa förhållanden tillkommer även behovet av att vidta åtgärder för att
stärka landstingets ekonomi. Redan år 2010 redovisade divisionerna ett negativt resultat på 94 mkr. För år 2011 är årsprognosen efter april månad ett
negativt resultat för divisionerna på 176 mkr. Även för de kommande åren är
prognosen att divisionerna kan komma att redovisa negativa resultat. Det
finns därför ett behov av att vidta konkreta åtgärder för att nå en ekonomi i
balans och på sikt nå det av landstingsfullmäktige fastställda resultatmålet
om ett överskott på 130 mkr per år.
Mot denna bakgrund har landstingsstyrelsen landstingsfullmäktiges uppdrag
att säkerställa att det vidtas åtgärder i verksamheterna som leder till att ekonomin förbättras samtidigt som de grundläggande kraven på en god hälsooch sjukvård tillgodoses. I de fall det krävs politiska beslut för att genomföra
nödvändiga förändringar ska underlag för beslut tas fram och redovisas.
Det nu aktuella ärendet berör verksamheter inom division Opererande specialiteter.
I samband med planeringsarbetet inför år 2011 lade division Opererande
fram ett förslag till förändringar inom operationsverksamheten i Kiruna och
Kalix. Skälen till varför förslagen lades fram är följande:
• Krav på god vård och goda behandlingsresultat innebär en fortsatt specialisering inom alla divisionens discipliner.
• Specialiseringen innebär att verksamheter måste koncentreras ytterligare i
länet för att uppnå tillräckligt patientunderlag.
• Ovan nämnda faktorer samt den medicinsk-tekniska utvecklingen är exempel på förhållanden som bidrar till en nationell och regional nivåstrukturering inom operativ vård som innebär att volymen ingrepp som utförs
på länsdelssjukhus kommer att fortsätta att minska.
• Situationen då det gäller kompetensförsörjningen börjar bli prekär. Ett
flertal specialister lämnar verksamheten, främst p g a pensioneringar, vilket medför stora svårigheter att upprätthålla både jourlinjer och dagtidsverksamhet.
• De nya kraven på ST-utbildningen av läkare är starkt begränsande för
möjligheterna att bedriva utbildning vid länsdelssjukhusen.
• Den medicinska utvecklingen innebär ökade kostnader framförallt inom
cancervården. Dessutom kommer nya läkemedel mot tillstånd som tidigare inte kunnat behandlas, t ex Lucentis inom ögonsjukvården. Denna utveckling skapar ett ökat behov av ekonomisk effektivisering inom andra
områden.
• Divisionens ekonomiska underskott innebär att kostnadsminskningar
måste genomföras på ett sätt som är långsiktigt hållbart.
När det gäller Malmfälten är motivet att överväga förändringar av den opererande verksamheten framförallt att patientunderlaget (ca 50 000 invånare) är
alltför litet för att upprätthålla en bred kirurgisk kompetens vid två enheter.
För att skapa en långsiktigt hållbar struktur i Malmfälten krävs en koncentration av den kirurgiska verksamheten till ett sjukhus. Eftersom det finns fler
ömsesidiga beroenden med andra verksamheter vid Gällivare sjukhus blir
detta sjukhus det naturliga valet för en koncentration av den kirurgiska verksamheten.
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Förslag till förändringar

Förslaget till förändringar i Malmfälten innebär i korthet att:
• Operationsverksamhet som kräver centraloperationsresurser flyttas från
Kiruna till Gällivare.
• Polikliniska ingrepp på mottagning samt endoskopisk verksamhet som
kan utföras i lokalbedövning kvarstår i Kiruna.
• Mottagningsverksamhet och medicinsk cancerbehandling kvarstår i Kiruna.
• Akutmottagning och det akuta omhändertagandet vid Kiruna sjukhus behålls.
• Kirurgbakjouren koncentreras till Gällivare
I Malmfälten ska Gällivare sjukhus utgöra centrum för både planerade och
akuta operationer. I Kiruna ska huvudsakligen öppenvårdsmottagning och
planerad skopiverksamhet bedrivas.
Ovanstående utveckling påverkar fler verksamheter vid Kiruna sjukhus, bl a
jourverksamheten och utbildningen av AT-läkare. Därför är det nödvändigt
med en översyn av den samlade jour- och utbildningsverksamheten i Kiruna
på motsvarande sätt som skett i Kalix och Piteå.
Underlag

Som underlag inför ett beslut har två fördjupade analyser gjorts
•

En medicinsk riskanalys

•

En konsekvensanalys
Riskanalys

Den medicinska riskanalysen utfördes av en utomstående expert; Ulf Haglund, professor i kirurgi vid Uppsala akademiska sjukhus. Uppdraget var att
klarlägga eventuella medicinska risker med att flytta operationsverksamhet
som kräver centraloperationsresurser från Kiruna till Gällivare samt även
koncentrera den kirurgiska bakjouren till Gällivare.
Professor Haglund bedömer att det framförda förslaget kan genomföras utan
ökad medicinsk risk.
När det gäller förslaget till koncentration av den kirurgiska bakjouren anges
ett antal förutsättningar för att förändringen ska kunna ske. Dessa innebär
att:
1. Det inte bedrivs någon opererande verksamhet som kräver centraloperationsresurser i Kiruna.
2. Det finns en optimal transportorganisation.
3. Primärvården behöver ta ett utökat ansvar för kirurgiska frågeställningar
vilket initialt kan medföra behov av utbildning/handledning.
Konsekvensanalys

Konsekvensanalysen som klarlagt de verksamhetsmässiga effekterna av förslaget, har utförts av en partsgemensam arbetsgrupp inom division Opererande specialiteter. Uppdraget var att belysa både verksamhetsmässiga och
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personalmässiga konsekvenser av att flytta centraloperationskrävande ingrepp från Kiruna till Gällivare. Konsekvensanalysen belyser bl a verksamhet och volymer vid den framtida kirurgmottagningen i Kiruna, bemanning
och kompetens, förändrat vårdplatsbehov, effekter för sjuktransporter osv.
Konsekvensanalysen bygger på en detaljerad genomgång av operationsverksamheten per klinik under de tre senaste åren och en bedömning av vad som
fortsättningsvis kan utföras i Kiruna respektive ska flyttas till Gällivare.
Nedanstående åtgärder (årssiffror) kvarstår i Kiruna efter förändringarna:
•

Kirurgi: ca 600 endoskopier samt 100 polikliniska åtgärder

•

Medicin: totalt ca 170 endoskopiska undersökningar

•

Gynekologi: totalt ca 60 polikliniska åtgärder

Nedanstående volymer av det som tidigare gjorts i Kiruna ska i framtiden
istället utföras i Gällivare.
•

Kirurgi – totalt ca 300 centraloperationskrävande ingrepp (framförallt
bråck, urologiska operationer, åderbråcksoperationer, galloperationer
och blindtarmsoperationer)

•

Gyn – totalt ca 50 mindre gynekologiska åtgärder

•

Ortopedi – totalt ca 50 åtgärder (framförallt handoperationer)

Förändringarna i operationsverksamheten beräknas medföra en ökning av
antalet ambulanstransporter med ca 50 till max 100 st per år. Den ökade belastningen på ambulanstransporterna bedöms inte påverka den totala ambulansfunktionen i Kiruna. Endast i enstaka fall beräknas nyttjandet öka av det
tredje ambulansfordonet.
Övriga konsekvenser framgår av rapporten som presenterades den 27 april
2011.
Reviderat förslag

Med utgångspunkt i det som framkommit i både riskanalysen och konsekvensanalysen har vissa justeringar gjorts i förhållande till det ursprungliga
förslaget.
De medicinska åtgärder som kräver tillgång till centraloperationsresurser
flyttas från Kiruna till Gällivare så snart som möjligt men senast den 1 september 2011. Därefter är det inte nödvändigt att ha operationspersonal i beredskap vid Kiruna sjukhus. Behovet av bemanning utgår från de verksamhetsmässiga behoven i den framtida verksamheten.
Polikliniska ingrepp på mottagning samt endoskopisk verksamhet som kan
utföras i lokalbedövning utförs fortsättningsvis i Kiruna. En gemensam enhet
för mottagning, endoskopiska undersökningar och polikliniska ingrepp bildas. Vid enheten finns möjlighet att i framtiden bedriva även annan öppenvårdsverksamhet.
Kirurgiska vårdplatser blir kvar i Kiruna men reduceras i enlighet med konsekvensanalysen när centraloperationskrävande ingrepp flyttas till Gällivare.
Kvar i Kiruna blir palliativa platser samt vårdplatser för kirurgiska patienter
som ej opererats eller endast genomgått mindre ingrepp.
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En översyn startas för att åstadkomma en fungerande patienthotellsverksamhet i både Kiruna och Gällivare.
Mottagningsverksamhet och medicinsk cancerbehandling bedrivs även fortsättningsvis i Kiruna.
Akutmottagning och det akuta omhändertagandet vid Kiruna sjukhus bedrivs
oförändrat. Inga förändringar föreslås heller för narkosläkarbemanningen.
När det gäller sjuktransporter med ambulanshelikopter föreslås vissa ytterligare åtgärder i syfte att skapa optimala förutsättningar för den verksamhet
som bedrivs i Kiruna:
•

Landningsmöjlighet skapas i anslutning till Kiruna sjukhus.

•

Larmplanen ses över för att vid behov säkerställa direkttransport till Gällivare vid olyckor/tillbud i Kiruna kommun.

•

Landningsmöjligheter vid Esrange och LKAB säkerställs.

•

Avtal tecknas med grannländerna Norge och Finland om back-up- möjlighet.

Avseende patienttransporter med ambulansflygplan bör landstinget via avtal
säkerställa möjligheterna att starta/landa dygnet runt, året runt på flygplatserna i Kiruna och Gällivare.
Avvecklingen av kirurgbakjouren bör ske stegvis för att säkerställa ett fortsatt säkert akut omhändertagande och en god utbildning i framtiden. För att
säkerställa detta behöver följande insatser göras:
1 Ett divisionsövergripande arbete startar för att se över jourverksamheten i
Malmfälten (både Gällivare och Kiruna) utifrån de riktlinjer som landstingsstyrelsen tidigare fastställt. Målet är att finna en primärvårdsbaserad
samjourslösning som bygger på att AT-läkare normalt inte ska vara i första ledet utan jouransvaret vilar på en högre kompetens (minst leg läkare).
Jourlösningen ska ligga i linje med den utveckling som sker inom närsjukvården där primärvården förväntas få ett utökat ansvar dygnet-runt
för ett tryggt och säkert akut omhändertagande. I avvaktan på att en sådan
lösning finns på plats behålls kirurgbakjoursfunktionen i Kiruna.
2 En översyn genomförs av hur utbildningen av AT-läkare ska se ut under
de nya förutsättningarna. För att det ska vara möjligt att även fortsättningsvis erbjuda hög kvalitet på AT-utbildningen i Malmfälten krävs en
samordning mellan sjukhusen i Kiruna och Gällivare.
3 Insatser för utbildning/handledning av distriktsläkare för att skapa en
smidig övergång till ett nytt joursystem.
Utifrån detta beräknas kirurgbakjouren finnas kvar i Kiruna under hela 2012
för att därefter avvecklas. Förändringen följs därefter upp regelbundet utifrån
de riktlinjer som styrelsen fastställt och en löpande återkoppling lämnas till
landstingsdirektören.
Ekonomi

Förändringen av operationsverksamheten beräknas minska personalkostnaderna inom operationsverksamheten i Kiruna med ca 4,5 mkr på årsbasis
jämfört med år 2010. Förändringen innebär dessutom minskat behov av investeringar med i genomsnitt ca 0,4 mkr per år vilket på sikt innebär mins19
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kade avskrivningskostnader med ca 0,4 mkr per år. Den nya sammanslagna
enheten kirurgi/endoskopi/steril/mottagning föreslås flytta till lokaler på plan
8. Lokalerna kräver viss ombyggnation/underhåll motsvarande ca 1,2 mkr
vilket medför en ökad hyreskostnad med ca 100 tkr/år. De nuvarande lokalerna på centraloperation kommer inte att nyttjas fullt ut. En total genomgång av lokalutnyttjandet ska göras och får utvisa om/vilka lokaler som frigörs.
Behovet av kirurgiska vårdplatser minskar med ca 1,5. Vårdavdelningarna
ligger organisatoriskt inom division Medicinska specialiteter. Ekonomisk
effekt av eventuella förändringar av vårdplatser ingår inte i ovanstående ekonomiska beräkning.
Förändringen medför en marginell ökning av antalet ambulanstransporter
men beräknas inte påverka den totala ambulansfunktionen i Kiruna. Kostnadsökningen beräknas bli liten
De ekonomiska effekterna av förändringen avseende kirurgbakjouren kan
beräknas först när utredningen om jourstrukturen i Malmfälten är klar.
Kostnader som uppstår för att skapa fler landningsmöjligheter för helikoptern är inte beaktade i de ekonomiska beräkningarna.
Sammanfattning av förslagen

I korthet innebär förslagen följande:
•

Medicinska åtgärder som kräver tillgång till centraloperationsresurser
flyttas från Kiruna sjukhus till Gällivare sjukhus senast den 1 september
2011.

•

Åtgärder genomförs för att öka tillgängligheten avseende sjuktransporter.

•

Bakjouren i kirurgi avvecklas när redovisade insatser för att stärka sjukvårdsverksamheten i Kiruna har genomförts.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Inledning

Som framgår av ärendet finns det en rad faktorer som gör att det behöver
vidtas åtgärder för att landstinget ska ha förutsättningar att även i framtiden
bedriva en hälso- och sjukvård som uppfyller kraven att vara:
•

Patientfokuserad

•

Tillgänglig i rimlig tid

•

Säker

•

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig

•

Jämlik och

•

Effektiv

Landstingsstyrelsen konstaterar att ärendet handlar om förändringar inom
den kirurgiska verksamheten vid Kiruna sjukhus. Mer specifikt innebär
ärendet att verksamhet som kräver centraloperationsresurser vid Kiruna
sjukhus ska överföras till Gällivare sjukhus och att antalet kirurgiska vård-
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platser minskas vid Kiruna sjukhus. På sikt avvecklas bakjouren i kirurgi i
Kiruna. Denna förändring kräver dock att ett antal insatser vidtas innan förändringen genomförs.
Tidigare beslut mm

I sammanhanget vill landstingsstyrelsen för fullständighetens skull relatera
fakta kring beslut som tidigare fattats och som berör operationsverksamheten
i Kiruna och bakjour inom området kirurgi.
Operationsverksamheten

Landstingsfullmäktige beslutade redan i november 2003 (§ 84 – 03) att operationer kvällar, nätter och helger vid sjukhusen i Kiruna, Kalix och Piteå
skulle avvecklas. Beslutet verkställdes också genom att operationsberedskapen vid sjukhusen avvecklades efter det att fullmäktige fattat beslutet.
Lokal överenskommelse

I september 2005 träffades en överenskommelse med lokala intressenter i
Kiruna om att det vid sjukhuset skulle vara möjligt att utföra ”unika akuta
kirurgiska åtgärder”. För att säkerställa möjlighet att uppfylla överenskommelsen återinfördes operationsberedskap vid Kiruna sjukhus. Avsikten var
dock inte att det skulle utföras operationer (planerade eller akuta) på kvällar,
nätter och helger vid Kiruna sjukhus, utan just unika akuta kirurgiska åtgärder. De facto har det i efterhand visat sig att det årligen har utförts ett antal
operationer på kvällar, nätter och helger och att antalet successivt ökat. Det
visar, enligt styrelsens, mening inte på ett ökat behov av operationer på kvällar, nätter eller helger, utan mer på det faktum att det finns ett operationslag i
beredskap och att man lokalt i verksamheten fattar beslut om när resursen
ska användas.
En analys som gjorts av länschefen för allmän kirurgi/urologi visar att samtliga akuta operationer som utförts i Kiruna, utan ökad medicinsk risk för patienterna, i stället hade kunna utföras i Gällivare eller ha anstått till följande
dag. Om gällande direktiv följts så skulle alltså besluten i vart och ett av de
enskilda fallen ha varit att direkt transportera patienten till Gällivare för operation eller avvakta med ingreppet till dagtid vid sjukhuset i Kiruna
Beslut av Socialstyrelsen

Landstingsstyrelsen noterar även att Socialstyrelsen i beslut under år 2005
tydliggjort att det inte är nödvändigt att ha tillgång till bakjour i kirurgi på ett
sjukhus om följande förutsättningar är uppfyllda:
•

Sjukhuset har en akutmottagning men ingen planerad eller akut operativ
allmänkirurgisk verksamhet bedrivs.

•

Det inte förekommer allmänkirurgiska vårdplatser

•

Det finns en optimal transportorganisation.

•

Närmaste sjukhus med komplett akutkirurgiskt omhändertagande finns
relativt nära

Socialstyrelsen anger även att myndighetens inställning gäller förhållandena
såväl dagtid som jourtid.
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Förändringar av jourverksamheten

Landstingsstyrelsen har den 31 maj 2007 fastställt generella riktlinjer för
förändring av jourverksamheten (§ 95 – 07). I dessa anges de krav som ska
ställas när förändringar av jourverksamheten övervägs och ska genomföras
samt hur uppföljningen av förändringarna ska ske. Kraven innebär följande:
”Förändringar av jourverksamheten

• Befolkningens tillgänglighet till akut och planerad sjukvård ska säkerställas även om jourverksamhetens geografiska placering ändras.
• Kvaliteten i det akuta omhändertagandet ska öka genom att höja kompetensen i första linjens jour. Införande av ”akutläkarresurs” ska övervägas
för att ytterligare öka kvaliteten.
• Socialstyrelsens rekommendationer och krav på kompetens vid jourtjänstgöring och tillgänglig handledning av AT-läkare på akutmottagning ska
beaktas.
• Kvaliteten avseende utbildning/handledning av AT- läkare ska höjas.
• Inriktningen ska vara att minska antalet akuta inläggningar och minska
handläggningstider/väntetider vid akutmottagningarna
• Arbetsmiljön ska förbättras genom att uppfylla arbetstidslagens krav på
reglerad jourtjänstgöring och dygnsvila
• Förändringar av jourverksamheten ska föregås av konsekvensanalyser
avseende såväl verksamhet som arbetsmiljö.
• De samlade kostnaderna för jourverksamheten ska minska.
Uppföljning

Efter genomförd förändring ska kontinuerlig uppföljning av resultat och
konsekvenser ske. Uppföljningen ska omfatta åtminstone följande:
•

Utvecklingen av patientflödet till akutmottagning.

•

Utvecklingen av antal akuta inläggningar

•

Utvecklingen av antalet akuta remisser till Sunderby sjukhus.

•

Utvecklingen av antal ambulanstransporter.

•

Effekter på tillgänglighet och uppfyllelse av vårdgarantin.

•

Utvecklingen av handläggningstid/tid till läkare på akutmottagningen

•

Utvecklingen av patientsäkerhet och antalet rapporterade avvikelser.

•

Ekonomiskt utfall.

Återföring av utvärdering ska ges till berörda verksamheter och på övergripande nivå även landstingsstyrelsen genom landstingsdirektörens löpande
rapportering.”
Styrelsens beslut innehåller även att landstingsdirektören ges i uppdrag att
löpande förbereda och genomföra förändringar av jourverksamheten inom
ramen för landstingsfullmäktiges beslut och styrelsens riktlinjer.
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Förslaget

Det aktuella ärendet handlar, som styrelsen tidigare angivit, om att upphöra
med verksamhet som kräver centraloperationsresurser vid Kiruna sjukhus
och överföra den verksamheten till Gällivare sjukhus samt om att senare avveckla bakjoursverksamheten inom kirurgi i Kiruna.
Landstingsstyrelsen gör bedömningen att de föreslagna förändringarna ligger
väl i linje med den inriktning och de uppdrag som landstingsfullmäktige fastställt i landstingsplanen avseende vårdpolitisk inriktning. I landstingsplanen
för år 2011 – 2013 anges bl a att:
•

Ofta förekommande sjukdomstillstånd ska kunna tas om hand nära patienten medan insatser som är sällan förekommande ska koncentreras.

•

Den akuta verksamheten ska koncentreras och effektiviseras. Verksamhet på jourtid ska minimeras för att ge utrymme för ökad planerad verksamhet på dagtid. Den planerade hälso- och sjukvården och tandvården
ska kontinuerligt effektiviseras i syfte att öka tillgängligheten för patienterna.

•

Det verksamhetsmässiga innehållet och omfattningen av verksamheterna
vid såväl sjukhus som vårdcentraler och tandvårdskliniker kommer att
förändras över tiden.

Landstingsstyrelsen har tagit del av utredningarna i ärendet inklusive den
riskanalys som professor Ulf Haglund genomfört samt den konsekvensanalys som division Opererande specialiteter svarat för. Av underlaget drar styrelsen slutsatsen att de föreslagna åtgärderna är rimliga och möjliga att utföra
med fullgod patientsäkerhet. Åtgärderna bidrar även till att förbättra divisionens ekonomi vilket i sammanhanget inte är oväsentligt.
Ur ett övergripande sjukvårdspolitiskt perspektiv anser landstingsstyrelsen
att en koncentration av operationsverksamheten i Malmfälten är nödvändig.
Inom det kirurgiska området sker på nationell nivå en nivåstrukturering som
innebär att operationer flyttas från mindre till större sjukhus och att allt fler
åtgärder och behandlingar erbjuds med andra alternativ än operation. Ur det
perspektivet och med beaktande av det förhållandevis lilla befolkningsunderlaget i Malmfälten är det inte rimligt och möjligt att bedriva operationsverksamhet på två näraliggande sjukhus. Även ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är föreslagna åtgärder väl avvägda.
Vid bedömningen har styrelsen även beaktat den rapport som närsjukvårdsutredningen lämnade i januari 2011 och som tydligt visar på de betydande
utmaningar som den norrbottniska sjukvården har att hantera i framtiden. De
föreslagna förändringarna ligger i linje med den utveckling som närsjukvårdsutredningen pekar på och har ingen störande påverkan på utredningens
fortsatta verksamhet utifrån fastställda direktiv.
Sammantaget anser landstingsstyrelsen att förslaget om att koncentrera de
medicinska åtgärder som kräver tillgång till centraloperationsresurser till
Gällivare sjukhus ska genomföras snarast möjligt, och senast den 1 september 2011. Samtidigt ska åtgärder för att öka tillgängligheten till sjuktransporter genomföras snarast.
När det gäller förändringar av bakjoursverksamheten i kirurgi konstaterar
landstingsstyrelsen att detta är en fråga för landstingsdirektören att ta ställ-
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ning till med beaktande av de generella riktlinjer för jourverksamheten som
landstingsstyrelsen fastställt.
De föreslagna åtgärderna inom operationsverksamheten bedöms minska
kostnaderna på årsbasis med ca 5 mkr. Samtidigt kommer vissa kostnadsökningar att uppstå avseende ambulanstransporter och förbättrade förutsättningar för sjuktransporter i luften. Enligt styrelsens uppfattning kommer dessa ökade kostnader dock att vara av begränsad omfattning. Sammantaget är
styrelsens bedömning att kostnadseffekterna är så betydande att de tillsammans med redovisade verksamhetseffekter motiverar att förändringarna inom
operationsverksamheten genomförs.
Styrelsen konstaterar även att det i nuläget inte går att göra någon uppskattning av ekonomiska effekter av en framtida förändring av jourverksamheten.
Andra förslag

Landstingsstyrelsen har även tagit del av tre skilda initiativ avseende den
framtida hälso- och sjukvården i Kiruna. Samtliga kommer från intressenter
utanför landstinget. Styrelsen noterar att de som lagt fram alternativen saknar
formell initiativrätt i landstinget. För fullständighetens skull kommenterar
styrelsen kortfattat två av förslagen medan det tredje förslaget analyserats
mer ingående.
Två av förslagen kommer från etablerade vårdföretag, Hermelinen Hälsovård AB respektive Capio. Landstingsstyrelsen konstaterar att förslagen från
dessa företag inte direkt handlar om de nu aktuella frågorna utan mer har
anknytning till den pågående närsjukvårdsutredningen. Det innebär att dessa
initiativ inte är relevanta för de förslag som nu är aktuella att ta ställning till.
Det är först i samband med att landstingsfullmäktige fattat beslut om inriktningen av den framtida sjukvården som det går att bedöma om det kan vara
av intresse för landstinget att överväga alternativa driftformer inom hälsooch sjukvården i Kiruna. Om så skulle vara fallet så måste detta hanteras
med beaktande av bestämmelserna i bl a lagen om offentlig upphandling vilket bl a innebär att ett anbudsunderlag ska tas fram som därefter intresserade
utförare kan lämna anbud på.
Det tredje förslaget kommer från den s k Samrådsgruppen i Kiruna. Den består av LKAB, Gruvtolvan, Kommunen, Rymdbolaget, Företagarna och Progressum. Gruppen har låtit tre läkare verksamma inom medicinkliniken vid
Kiruna sjukhus utforma ett alternativt förslag till det som redovisats i ärendet.
Landstingsdirektören har låtit göra en analys av det alternativa förslaget.
Styrelsens slutsatser av analysen är följande: Det alternativa förslaget är inte
realistiskt att genomföra. Huvudskälet till denna bedömning är att förslaget
leder till risker för en försämrad kvalitet av det kirurgiska omhändertagandet
i Malmfälten samt till att verksamheten inte blir kostnadseffektiv.
I både huvudförslaget och i det alternativa förslaget förespråkas en översyn
av jourverksamheten i Malmfälten i syfte att förbättra verksamheten. Landstingsstyrelsen anser att en sådan översyn bör inledas omgående.
Styrelsens förslag till beslut

Mot bakgrund av yttrandet föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
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1 De medicinska åtgärder som kräver tillgång till centraloperationsresurser
överförs till Gällivare sjukhus snarast möjligt och senast den 1 september
2011.
2 Två vårdplatser för allmän kirurgisk vård avvecklas vid Kiruna sjukhus
Avvecklingen ska genomföras snarast möjligt och senast den 1 september
2011.
I övrigt beslutade landstingsstyrelsen

1 Åtgärder för att öka tillgängligheten till sjuktransporter genomförs snarast
möjligt.
2 En översyn av jourverksamheten i Malmfälten inleds omgående utifrån
tidigare beslutade riktlinjer.
3 Landstingsdirektören ges i uppdrag att säkerställa att beslutade åtgärder
genomförs och rapportera till landstingsstyrelsen löpande.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S), Agneta Granström (MP), Britt Westerlund (S), Leif Bogren
(S), Monica Carlsson (V), Anders Öberg (S) och Jan Åge Mikalsen (S):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Mattias Karlsson (M), Jens Sundström (FP), Stig Starlind (S), Johnny
Åström (NS) Stefan Tornberg (C):
• Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Utreda om en ökad rotationstjänstgöring eller köpt kirurgjourlinje kan
komma tillrätta med de kvalitetsbrister som framkommit i riskanalysen
avseende dagens verksamhet, samt utreda om de tre inkomna förslagen
kan leva upp till landstingets kvalitetskrav.”
Yrkande 3

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget avslås och ersätts med följande:
”Akutkirurgin i Kiruna skall bibehållas. Vi föreslår en djuputredning av
alternativ med rotationstjänstgöring för att upprätthålla kompetens och
kvalitet”
Propositionsordning

• Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det
bifalls.
----------------------------------------------------

Beslut
Ärendet återremitteras genom minoritetsåterremiss.
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§ 53

Motion nr 1-11 om utveckling
av Kiruna sjukhus
Dnr 1136-11

Motionen
Väckt av Stefan Tornberg (C), Gunnar Selberg (C), Erik Berg (C) och Perarne Kerttu (C):
Centerpartiet anser att landstinget snarast måste inleda projekteringen av ett
nytt sjukhus i Kiruna. Det är en nödvändig konsekvens av den stadsomvandlingen som sker i Kiruna som en följd av utvidgade rasområden för gruvbrytningen. Det nya sjukhuset i Kiruna bör planeras som ett fullvärdigt akutsjukhus och medicinskt centrum för Malmfälten och norra Tornedalen.
Kiruna har som ort betydligt större förutsättningar än Gällivare att såväl på
kort som på lång sikt klara kompetensförsörjningen. Sveriges största industriella investeringar genomförs i Kiruna var näringsliv redan idag är en tillväxtmotor för hela länet. Förutom gruvindustrin finns här världens största
civila satellitstation, centrat för Europas rymdverksamhet och en besöksnäring som ökar mest i landet. Självklart måste landstinget svara upp mot detta
genom att utveckla – inte avveckla – hälso- och sjukvården.
Centerpartiets bestämda uppfattning är att den nära hälso- och sjukvården
prioriteras och att Norrbotten även fortsättningsvis ska ha fem sjukhus med
akutverksamhet dygnet runt. En förutsättning för att det ska vara möjligt är
en utveckling och förändring av framförallt sjukhusvården. Den förändringen kan inte bygga på en ensidig koncentration av verksamhet till Sunderby
Sjukhus. Istället behöver alla sjukhus resurser och förutsättningar nyttjas för
att klara de utmaningar landstinget står inför.
Förslaget om en flytt av operationsverksamhet och kirurgbakjour från sjukhusen i Kiruna och Kalix till Gällivare Sjukhus avvisas av Centerpartiet. Det
bygger på att antalet operationer behöver öka vid Gällivare Sjukhus för att
trygga den verksamheten. Enligt vår mening är det inte något hållbart alternativ sett mot bakgrunden av de betydande svårigheter Gällivare Sjukhus har
att rekrytera framförallt läkare. Gällivare Sjukhus är också en byggnadskoloss som inte är anpassad för de krav som effektiv och modern vårdorganisation förutsätter.
Ett nytt sjukhus i Kiruna skulle betyda mycket för tillgången och utvecklingen av hälso- och sjukvården i hela Norrbotten. Geografiskt och kommunikationsmässigt ligger Kiruna betydligt bättre till än Gällivare. Förutom akutkirurgin bör BB/förlossning, barn och kvinnosjukvården för norra Norrbotten
koncentreras till Kiruna. Samverkan mellan sjukhusen i Kiruna och i Gällivare utvecklas så att t ex läkare från Kiruna har mottagning och opererar i
Gällivare.
Kiruna Sjukhus kan därigenom tillsammans med Sunderby Sjukhus vara
centrum för hälso- och sjukvårdens utveckling i Norrbotten. Det öppnar för
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att det akuta omhändertagande utvecklas genom bl a ytterligare en ambulanshelikopter. En helikopter placeras vid Kiruna Sjukhus och en helikopter
vid Sunderby Sjukhus vilket avsevärt förbättrar räckvidd, insatstid och reducerar väderpåverkan.
Sjukhusen i Gällivare, Kalix och Piteå ska även fortsättningsvis vara viktiga
komplement med planerade operationer, intern medicin, psykiatri, öppna
specialistmottagningar och dygnet runt öppna akutmottagningar.
Ett tydligt besked från landstinget om byggandet av ett nytt modernt sjukhus
i Kiruna skulle på ett positivt sätt bidra till samhällsutvecklingen inte bara i
Kiruna utan av hela Norrbotten. En väl fungerande och tillgänglig hälso- och
sjukvård i hela länet är landstingets viktigaste regionalpolitiska utvecklingsinsats för Norrbotten. Norrbotten är ett geografiskt stort län och behöver
sjukhusvård såväl i kusten som i malmfälten.
Centerpartiet ser positivt på de tre handlingsalternativ som Samrådsgruppen i
Kiruna presenterat. Samtliga alternativ låter sig mycket väl förenas med en
koncentration av operationsverksamheten i Malmfälten till Kiruna.
Med anledning av ovanstående föreslår Centerpartiets landstingsgrupp
• att landstingsstyrelsen får i uppdrag att planera för att akutkirurgin,
BB/förlossning, barn och kvinnosjukvården för norra Norrbotten koncentreras till Kiruna
• att projekteringen av ett nytt sjukhus i Kiruna påbörjas omgående

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Landstingsstyrelsen tog våren 2010 initiativ till en översyn av hälso- och
sjukvården i länet med inriktning att utreda hur närsjukvård ska införas i den
norrbottniska sjukvården. Styrelsen vill understryka att utredningen handlar
om hur inte om närsjukvård ska införas.
Närsjukvårdsutredningen lämnade i januari 2011 en första rapport som redovisar de betydande utmaningar som landstinget har att möta när det gäller
utformningen av den framtida sjukvården i länet. Landstingsstyrelsen har
nyligen (§ 58 – 11) antagit kompletterande direktiv för ett fortsatt utredningsarbete som ska redovisas senast den 1 oktober 2011. Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 5 maj 2011 lämnades en muntlig rapport av projektledaren avseende de framtidsbilder som det fortsatta utredningsarbetet
utgår från. Det är från dessa antaganden som analysarbetet sker i syfte att
konkretisera vilka effekter olika framtidsscenarier innebär.
En av framtidsbilderna innebär, i likhet med motionen, att det i framtiden
endast finns ett mer specialiserat sjukhus i Malmfälten. Utredningen utgår
dock från tidigare fattade beslut om sjukhusstrukturen i Malmfälten, det vill
säga att detta sjukhus ska finnas i Gällivare
De tyngst vägande motiven för att koncentrera den opererande verksamheten
i Malmfälten till ett sjukhus är att patientunderlaget (totalt ca 50 000 invånare) är alltför litet för att upprätthålla en bred kirurgisk kompetens vid två enheter. För att skapa en långsiktigt hållbar struktur i Malmfälten krävs en
koncentration av den kirurgiska verksamheten till ett sjukhus.
Landstingsstyrelsen har nyligen behandlat ett ärende angående förändringar
av den samlade operationsverksamheten i Malmfälten. Innebörden av ären27
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det och landstingsstyrelsens beslut är att det sker en koncentration av den
verksamhet som kräver centraloperationsresurser till Gällivare sjukhus. Ur
sjukvårdspolitisk synvinkel har därmed landstingsstyrelsen, med utgångspunkt från den vårdpolitiska inriktningen i landstingsplanen för år 2011 –
2013 och tidigare beslut om sjukhusstrukturen i Malmfälten, tagit ställning
för att centrum för hälso- och sjukvården i Malmfälten även fortsättningsvis
ska finnas i Gällivare.
Genom att den verksamhet som kräver centraloperationsresurser kommer att
bedrivas vid sjukhuset i Gällivare faller förslaget i motionen om att koncentrera förlossningsvården och barn och kvinnosjukvården till Kiruna sjukhus.
Dessa verksamheter förutsätter tillgång till verksamhet fullvärdig kirurgisk
verksamhet. I och med att den kirurgiska verksamheten är reducerad vid Kiruna sjukhus så är det inte möjligt att flytta verksamheterna till dit.
När det gäller förslaget om att inleda projektering av ett nytt sjukhus i Kiruna gör landstingsstyrelsen följande bedömning:
Det råder fortfarande stor osäkerhet om den faktiska samhällsförändringen i
Kiruna både vad avser geografisk placering av det framtida samhället och
tidsförhållandena. Det i sig försvårar även landstingets bedömningar av när
det är lämpligt och/eller nödvändigt att påbörja en konkret planering för att
ersätta det befintliga sjukhuset med nya lokaler.
Projektering innebär att konkret gestalta och utforma byggnader för en planerad och beskriven verksamhet på en mycket detaljerad nivå inklusive klarhet i den fysiska placeringen av byggnaden/byggnaderna på en utpekad tomt.
Av naturliga skäl föreligger sådana förutsättningar inte i dagsläget. Därför är
påbörjande av projektering i nuläget omöjlig.
Den pågående närsjukvårdsutredningen har också betydelse i sammanhanget
eftersom förslagen från utredningen kommer att ha betydelse för landstingets
beslut om den framtida verksamhetens inriktning och omfattning på samtliga
sjukhusorter. Därför måste utredningens förslag avvaktas innan några beslut
fattas om den framtida inriktningen av verksamheten vid länets sjukhus. Därvid noterar styrelsen att frågan om operationsverksamheten i Malmfälten
redan är avgjord.
Även om det inte, enligt styrelsens mening, är rimligt att påbörja projektering för ett nytt sjukhus nu så finns det dock anledning för landstinget ha en
nära dialog med både Kiruna kommun och LKAB om de förestående samhällsförändringarna i Kiruna. Det ger landstinget förutsättningar att i rätt tid
fatta sina strategiska beslut om ett framtida sjukhus på orten.
Till saken hör även att det är LKAB som ansvarig för gruvverksamheten som
har det ekonomiska ansvaret för den samhällsomvandling som verksamheten
orsakar. Det innebär att landstinget och LKAB i en framtid behöver komma
överens om förutsättningarna för de lokaler som ska ersätta det befintliga
sjukhuset.
Mot bakgrund av det anförda föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
•

Motionen avslås.

----------------------------------------------------
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Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S), Rolf Wessel (M):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS), Stefan Tornberg (C), Gunnar Selberg (C):
• Ärendet återremitteras. Eftersom frågan om akutkirurgin återremitterats
så finns det anledning att i samband med detta utreda om delar av motionsförslaget kan utredas i samband med detta. Motionen innehåller
bland annat förslag om att akutkirurgin blir kvar.
Yrkande 3

Stefan Tornberg (C):
• Motionen bifalls.
Propositionsordning 1

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet
ska avgöras under detta möte.
Votering begärs.
Ordföranden meddelar att ja-röst gäller för att ärendet ska avgöras idag och
nej-röst för att ärendet ska återremitteras
Omröstningsresultat

Med 50 ja-röster för bifall till yrkande 1 och 20 nej-röster för bifall till yrkande 2, antas yrkande 1. En ledamot avstod från att rösta.
Ledamöterna röstar enligt följande:
Ledamot
Kent Ögren
Britt Westerlund
Leif Bogren
Anita Gustavsson
Thor Viklund
Agneta Burman, ersättare
JanÅge Mikalsen
Ida Johansson
Lars U Granberg
Eivy Blomdahl
Lennart Synnergren
Pernilla Lundqvist
Erkki Haarala, ersättare
Britt-Marie Vikström
Kurt-Åke Andersson
Lennart Holm
Agneta Lipkin
Tomas Vedestig
Håkan Bäckström
Birgitta Gidblom
Agneta Björnström, ersättare

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Frånv
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Ledamot
Stig Starlind
Roland Nirlén
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Lennart Thörnlund
Maria Burström
David Nordström
Brita Ström
Fredrik Hansson
Marianne Viita
Bengt Ek
Elisabeth Lindberg
Monica Carlsson
Gunnel Sandlund
Bo Engström
Simon Fors
Ove Haarala
Ingmari Åberg
Agneta Granström
Jörgen Naalisvaara, ersättare
Kenneth Backgård
Ann-Christin Åström
Bernt Nordgren
Jörgen Afvander
Erika Sjöö, ersättare
Anders Bohm
Bo Ek
Margareta Dahlén, ersättare
Doris Messner
Johnny Åström
Sören Sidér, ersättare
Lennart Ojanlatva
Margareta Henricsson
Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Daniel Bergman
Bo Hultin
Anita Sköld, ersättare
Rolf Wessel, ersättare
Anders Josefsson
Nihad Zara, ersättare
Camilla Rydbjörk
Stefan Tornberg
Kristina Bäckström, ersättare
Perarne Kerttu
Gunnar Selberg
Jens Sundström
Erik Lundström
Anne Kotavuopio Jatko
Erik Söderlund
Summa

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
50
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Propositionsordning 2

Ordföranden ställer proposition på yrkande 1 och 3 och finner att yrkande 1
vinner majoritet.
Votering begärs.
Ordföranden meddelar att ja-röst gäller för bifall till landstingsstyrelsens
förslat och nej-röst för bifall till motionen.
Omröstningsresultat

Med 50 ja-röster för bifall till yrkande 1 och 4 nej-röster för bifall till yrkande 3, antas yrkande 1. 17 ledamöter avstod från att rösta.
Ledamöterna röstar enligt följande:
Ledamot
Kent Ögren
Britt Westerlund
Leif Bogren
Anita Gustavsson
Thor Viklund
Agneta Burman, ersättare
JanÅge Mikalsen
Ida Johansson
Lars U Granberg
Eivy Blomdahl
Lennart Synnergren
Pernilla Lundqvist
Erkki Haarala, ersättare
Britt-Marie Vikström
Kurt-Åke Andersson
Lennart Holm
Agneta Lipkin
Tomas Vedestig
Håkan Bäckström
Birgitta Gidblom
Agneta Björnström, ersättare
Stig Starlind
Roland Nirlén
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Lennart Thörnlund
Maria Burström
David Nordström
Brita Ström
Fredrik Hansson
Marianne Viita
Bengt Ek
Elisabeth Lindberg
Monica Carlsson
Gunnel Sandlund
Bo Engström
Simon Fors
Ove Haarala
Ingmari Åberg
Agneta Granström

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Ledamot
Jörgen Naalisvaara, ersättare
Kenneth Backgård
Ann-Christin Åström
Bernt Nordgren
Jörgen Afvander
Erika Sjöö, ersättare
Anders Bohm
Bo Ek
Margareta Dahlén, ersättare
Doris Messner
Johnny Åström
Sören Sidér, ersättare
Lennart Ojanlatva
Margareta Henricsson
Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Daniel Bergman
Bo Hultin
Anita Sköld, ersättare
Rolf Wessel, ersättare
Anders Josefsson
Nihad Zara, ersättare
Camilla Rydbjörk
Stefan Tornberg
Kristina Bäckström, ersättare
Perarne Kerttu
Gunnar Selberg
Jens Sundström
Erik Lundström
Anne Kotavuopio Jatko
Erik Söderlund
Summa

Ja
x

Nej

Avstår

Frånv

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
50

4

17

----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

Anteckning

• Anders Sundström (NS) avbryter tjänstgöringen kl 16.40 och ersätts av
Sören Sidér (NS).
• Dan Ankarholm (NS) avbryter tjänstgöringen kl 17.45 och ersätts av
Margareta Dahlen (NS).

32

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 15-16 JUNI 2011

§ 54

Landstingsplan 2012 – 2014
Dnr 4-11

Ärendebeskrivning
Förslag till Landstingsplan 2012 – 2014 har utarbetats.

Styrelsens förslag till beslut
Planförslaget fastställs.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S), David Nordström (S), Stig Starlind (S), Kurt-Åke Andersson (S), Monica Carlsson (V), Agneta Granström (MP):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS):
• Sjukvårdspartiets förslag till landstingsplan fastställs med följande tillägg
under rubriken Utrednings- och andra uppdrag i syfte att såväl effektivisera verksamheter som att sänka kostnader:
”Landstingets beredningsverksamhet förstärks och förändras i riktning
mot beslutande nämnder/motsvarande med verksamhetsansvar och egen
budget.”
Yrkande 3

Mattias Karlsson (M), Stefan Tornberg (C) och Jens Sundström (FP):
• Alliansens förslag till landstingsplan fastställs.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation 1

Av ledamöterna i (NS)-gruppen till förmån för yrkande 2.
Reservation 2

Av ledamöterna i (M)- (C)- och (FP)-grupperna till förmån för yrkande 3.
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Protokollsanteckning

• Stig Starlind (S) ställer sig inte bakom avsnittet God vård efter behov i
landstingsstyrelsens förslag till landstingsplan.
• Kurt-Åke Andersson (S) ställer sig inte bakom följande text i avsnittet
God vård efter behov i landstingsstyrelsens förslag till landstingsplan:
”Den akuta verksamheten i övrigt ska koncentreras och effektiviseras.
Denna koncentration handlar främst om oplanerade insatser/åtgärder i det
fortsatta vårdförloppet som kräver specialistsjukvårdens resurser.”
• Erik Söderlund (-) deltar inte i beslutet.

§ 55

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 22.10 för att återupptas nästa dag kl 9.00.

Torsdag den 16 juni 2011

§ 56

Upprop
Ledamöterna anmäler sig närvarande enligt uppropet i § 44 med följande
undantag:
• Jörgen Naalisvara (MP) ersätter Agneta Granström (MP).
• Helena Stenbäck (MP) påbörjar tjänstgöringen.
• Margareta Dahlén (NS) ersätter Dan Ankarholm (NS)
• Sören Sidér (NS) ersätter Anders Sundström (NS)
• Jens Sundström (FP) deltar ej. Ingen ersättare finns att tillgå.
• Gunnar Gabrielsson (S) ersätter Ingela Uvberg Nordell (S).
• Nils Lindbergh (S) ersätter Lennart Thörnlund (S)
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§ 57

Ändring av fullmäktiges regler
om oppositionsrådens arvoden
Dnr 1468-11

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige beslutade den 17-18 november 2010 (§ 93/10) att avsnittet i landstingsfullmäktiges regler om arvoden till oppositionsråden ska
ses över och behandlas vid ett senare sammanträde.
Årsarvodet baseras på ett basarvode som uppräknas per kalenderår med en
procentsats som motsvarar den genomsnittliga löneökningen för landstingets
anställda. För 2011 är basarvodet 51 113 kronor per månad.
Årsarvodet består av en fast del och en rörlig del, vilken baseras på antalet
fullmäktigemandat för respektive parti. Sammanlagt får inte årsarvodet för
annan än landstingsråd överstiga 100 procent av basarvodet.

Styrelsens förslag till beslut
Den fasta delen av årsarvodet höjs med 6 procent vilket ger oppositionsrådet
för Norrbottens sjukvårdsparti 100 procent, Moderata samlingspartiet 92
procent, Centerpartiet 67 procent, Folkpartiet liberalerna 62 procent av basarvodet.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Per-Arne Kerttu (C), Johnny Åström (NS), Bo Hultin (M) och Kent Ögren
(S):
• Ärendet återremitteras med följande motivering:
”Att nästa översyn av förtroendevaldas arvoden bör ske i god tid inför
kommande mandatperiod och beredas av en särskild arvodeskommitté”
Yrkande 3

Per-Arne Kerttu (C):
• Beslutsförslaget avslås.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att det vinner majoritet.
---------------------------------------------------35
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Beslut
Ärendet återremitteras.
Jäv

Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M) och Stefan Tornberg (C) anmäler jäv.

§ 58

Ändring av fullmäktiges regler om
ersättning till beredningsledamöter
Dnr 1439-11

Ärendebeskrivning
Fullmäktiges presidium har fört diskussioner med beredningarnas ordföranden om tolkning och tillämpning av regler för de 15 dagar med ersättning
som beredningsledamöterna har till sitt förfogande för beredningsarbete.
Som ett resultat av dessa samtal föreslås en ändring av fullmäktiges regler.

Styrelsens förslag till beslut
Fullmäktiges regler, kapitlet Ersättning till förtroendevalda, § 9, tredje punkten ändras till följande lydelse:
”Ledamöter i programberedningen, regionala beredningen samt hälso- och
sjukvårdsberedningarna för högst 15 dagar per år för arbete/aktiviteter inom
ramen för beredningarnas uppdrag. Högst 5 av de 15 dagarna per år får användas för partiarbete som är kopplat till beredningens uppdrag. För de 5
partidagarna utgår endast ersättning för förlorad arbetsförtjänst, sammanträdesarvode samt resor inom länet.”
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande

Johnny Åström (NS):
• Beslutsförslaget bifalls.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 59

Återremitterad motion nr 1/10 om
Enrumsvård ger bättre vårdkvalitet och
integritet för patienten
Dnr 820-10

Ärendebeskrivning
Till landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 april förelåg en motion,
väckt av Jens Sundström (FP) i rubricerade ärende. Vid sammanträdet beslutades att återremittera ärendet för ny beredning efter det att Jens Sundstöm
begärt att yrkandet i motionen skulle ändras enligt följande:
•

Landstinget tar ett inriktningsbeslut om att planera för minst 50 % enrumsvård på sjukhusen.

Beredning med anledning av återremiss
Motionen
Väckt av Jens Sundström (FP):
Folkpartiets sjukvårdspolitik har ett tydligt patientfokus. De flesta patienter
som nyttjar vår slutenvård är mycket nöjda med vårdinsatserna i sig och upplever att vi har en mycket kompetent personal men som vi vet från bland annat Patientnämnden är de negativa upplevelserna ofta kopplade till andra
frågor. En viktig fråga som kommer upp med jämna mellanrum är frågan om
patientens integritet i vården och frågan om våra vårdsalar där okända människor tvingas samman i en ofta mycket utsatt situation.
Folkpartiet drev på 80-talet igenom kravet på eget rum i äldreomsorgen. Nu
är det hög tid med en liknande reform för sjukvården. Evidens för behovet
finns redan. Enrumsvård ger bättre vårdresultat för frågan handlar inte bara
om patientens integritet utan även om den minskade smittspridningen som
enrumsvård innebär.
Visby lasarett var först i Sverige med enpatientsrum på vårdavdelningarna
för mer än tio år sedan. Då diskuterade hela vårdsverige fördelarna med enkelrum men i verkligheten behöll man flerbäddsrummen även vid om- och
tillbyggnader i de allra flesta landsting. Men nu kan vi se ett trendbrott. När
nya Karolinska sjukhuset ska byggas projekteras det redan från början för
enrumsvård.
Vi anser att även landstinget i Norrbotten ska sätta ned foten och ta ett inriktningsbeslut om att på sikt införa enrumsvård. Detta beslut ska först och
främst ligga till grund för planering och projektering vid om och tillbyggnader för att vi inte ska bygga fast oss i en gammal vårdstruktur.
Jag vill med hänvisning till ovanstående yrka på att:
•

Landstinget tar ett inriktningsbeslut om att planera för minst 50 % enrumsvård på sjukhusen
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Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Med anledning av motionen har landstingsstyrelsen låtit genomföra en utredning i ärendet. Utredningen är genomförd av landstingets FoU-enhet, distriktsläkare Lena Hedendahl. Utredningens sammanfattning redovisas i det
följande:
”Rapporten enbäddsrum – flerbäddsrum inom slutenvården baseras på en
litteraturgenomgång, dagens fördelning av enbäddsrum och flerbäddsrum
inom landstinget, samt synpunkter från sjukvårdspersonalen via en enkät.
Syftet med rapporten är att ge landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige i
landstinget ett kunskapsunderlag för att göra det möjligt att ta ett välavvägt
beslut till hur fördelningen av rum, enbäddsrum och flerbäddsrum, ska se ut
vid kommande om- och tillbyggnader.
Det framkommer att det finns fördelar och nackdelar både med enbäddsrum
och med flerbäddsrum. Det optimala vore att det i varje situation fanns ett
fritt val för både patient och personal att välja enbäddsrum eller flerbäddsrum. I dagens sjukvård med för det mesta alltför få vårdplatser är detta sällan
möjligt
Både den vetenskapliga genomgången av studier och enkäten till enhetscheferna inom slutenvården inom landstinget talar för fler enbäddsrum vid framtida om- och nybyggnationer.
De patientgrupper som kan behöva enbäddsrum är de svårt sjuka, speciellt
om de har stort omvårdnadsbehov, palliativa patienter, smittsamma och infektionskänsliga patienter, patienter som har svårt att sova och är lättstörda,
patienter med många besök, samt störande och oroliga patienter. Kvinnor på
BB med amningsproblematik kan också ha ett stort behov av ett enbäddsrum.
Alla vill dock inte vårdas i enbäddsrum. Flerbäddsrum kan vara en fördel för
ensamma patienter med stort behov av stimulans och sällskap. Äldre människor kan känna sig tryggare med någon i närheten. Det kan vara lättare att få
hjälp både av medpatienter och av personal som oftare kommer in på rummet. Många önskar själva sällskap och vill ha människor omkring sig.
Ekonomiskt får man ta ställning till den större kostnad det innebär att bygga
fler enbäddsrum vilket kräver större lokalytor. Driftskostnaden blir därmed
större med ökade kostnader för uppvärmning, lokalvård och underhåll. Den
största kostnadsökningen kan dock vara behovet av mer personal för att titta
till och övervaka patienter på enbäddsrum. Detta får vägas mot de minskade
kostnaderna för färre transporter inom sjukhuset och att behovet av antalet
undersöknings- och behandlingsrum minskar med fler enbäddsrum. Kostnaden för sjukhusorsakade smittsamma infektioner kan minska med vård i enbäddsrum. Även risken för medicinska misstag, som beror på sammanblandning av patienter, minskar i enbäddsrum liksom de kostnader misstagen kan
medföra. Det är också lättare att få full beläggning utan att behöva blanda
könen på samma rum. Allt detta kan uppväga den kostnadsökning det innebär att bygga fler enbäddsrum och det ökade behovet av tillsyn.
Endast tre av 32 enhetschefer önskade i enkäten enbart enbäddsrum. De flesta ville ha 50 – 90 % av vårdplatserna i enbäddsrum. Någonstans däremellan
ligger säkert den optimala rumsfördelningen. Beroende på typ av vårdavdel-
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ning kan det variera hur många enbäddsrum som det kan vara lämpligt att
ha.”
I arbetet med att besvara motionen har även inhämtats att tio landsting i mellan- och sydsverige alldeles nyligen inlett ett samarbete med Chalmers tekniska högskola under rubriken ”Evidensbaserade konceptprogram för vårdens lokaler”. Syftet med arbetet är att ge sjukvårdshuvudmännen stöd utifrån bästa tillgängliga forskning vid planeringsdiskussioner och vid upprättande av funktionsprogram av framtidens vårdavdelningar. I arbetet ingår
bl a att redovisa aktuell forskning kring frågan om fördelningen av enbäddsrespektive flerbäddsrum på vårdavdelningar.
Med utredningen som grund drar landstingsstyrelsen slutsatsen att det sker
en entydig utveckling mot att generellt öka tillgången till enbäddsrum i den
slutna vården. Styrelsen anser inte heller att det i dagsläget finns något behov av att fastställa några generella normtal för hur stor andel enbäddsrum
respektive flerbäddsrum som det ska planeras för. Fördelningen måste bedömas med utgångspunkten i behoven vid varje framtida om- och nybyggnation utifrån vilken typ av verksamhet som berörs. Styrelsen avser också att,
som underlag för framtida överväganden i Norrbotten, ta del av resultaten av
det inledda pågående projektet i samarbete med Chalmers.
Mot bakgrund av det redovisade föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
• Motionen avslås.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S) och Britt Westerlund (S):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Anne Kotavuopio Jatko (FP), Mattias Karlsson (M), Kenneth Backgård
(NS), och Stefan Tornberg (C):
• Motionen bifalls.
Propositionsordning

Orföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av ledamöterna i (NS)- (M)- (C)- (FP)-grupperna till förmån för yrkande 2.
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§ 60

Motion nr 5-10 om det hälsofrämjande
landstinget – hälsoundersökningar
Dnr 2086-10

Motionen
Väckt av Björn Lundqvist (NS) och Kenneth Backgård (NS):
Hälso- och sjukvårdsberedningarna har avrapporterat årets uppdrag egenvård. Under dialogerna om egenvård är det många norrbottningar som nämnt
att de önskar hälsoundersökningar. Det finns en uppfattning att hälsoundersökningar skulle vara till hjälp för individen i ansvaret för den egna hälsan.
Många medborgare i yrkesför ålder erbjuds olika former av hälsoundersökningar genom företagshälsovård, men dessvärre omfattas inte alla norrbottningar av detta.
I Västerbotten erbjuds sedan 25 år tillbaka 40-, 50- och 60åringar en individuell hälsoundersökning inom ramen för programmet VHU.
Mammografi är en form av hälsoundersökning som erbjuds kvinnor genom
landstinget och snart införs förhoppningsvis även screening för att upptäcka
pulsåderbråck i buken.
Det är nu dags att landstinget tar ännu ett steg i det preventiva hälsoarbetet
för att verkligen kunna använda epitetet – Det hälsofrämjande landstinget.
Vi föreslår att landstingsfullmäktige beslutar uppdra åt landstingsstyrelsen
att
• utreda införandet av ett system för hälsoundersökningar
• med utredningen redovisa olika kostnadsalternativ som kostnadsfritt alternativt med olika former av prissättning
• utredningen bör redovisas under år 2011 och skall redovisas senast i februari år 2012.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård är ett eget målområde i den nationella
folkhälsopolitiken och under året väntas nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder. Ett samlat riktlinjedokument har inte
funnits tidigare på detta område. De nya riktlinjerna är omfattande och
kommer att behöva implementeras i hälso- och sjukvården på ett sätt som
både är långsiktigt hållbart och effektivt avseende både resultat och
resursanvändning. För att åstadkomma detta kommer landstinget att
strukturera sitt arbete i en stegvis process anpassat till riktlinjerna.
Allmänna hälsoundersökningar och screeningprogram

I nuläget finns endast begränsad evidens för att allmänna hälsoundersökningar i sig leder till att individer i någon påtaglig omfattning förbättrar sina
levnadsvanor. Landstinget bör förhålla sig avvaktande innan det finns till40
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räckliga kunskaper om effekter och om hur verksamheten bör organiseras för
bästa möjliga resultat och kostnadseffektivitet.
Samma förhållningssätt bör intas beträffande screening. Landstinget har så
här långt infört infört screening mot bröstcancer och livmoderhalscancer för
kvinnor i vissa åldrar. Olika initiativ har tagits för att införa screening mot
tarmcancer, prostatacancer och pulsåderbråck och fler områden kan komma
att diskuteras i framtiden.
Landstingsstyrelsen anser att landstinget tidigast ska ansluta sig till screeningprogram när de rekommenderas av Socialstyrelsen. Ett möjligt undantag
från denna regel kan komma att blir screening mot pulsåderbråck som flertalet landsting har infört på vetenskapligt underlag som granskats av bl a SBU
men utan rekommendation från Socialstyrelsen
Ökat fokus på folkhälsoarbete

Det är angeläget att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet
utvecklas både i Norrbotten och nationellt – i Sverige relateras ca 20 procent
av sjukdomsbördan till livsstilsrelaterade sjukdomar. Fokuseringen på folkhälsoarbete och individens ansvar för den egna hälsan ökar. Landstingsstyrelsen är positiv till och vill understödja denna utveckling. Därför har landstinget de senaste åren ökat fokus på folkhälsoarbete och livsstilspåverkande
aktiviteter:
Nationellt nätverk

Landstinget blev under 2010 medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, HFS. Genom medlemskapet kommer
ytterligare lärande om hälsofrämjande arbetssätt att lyftas in i
organisationen. Hälsofrämjande/sjukdomsförebyggande arbetssätt ska
genomsyra hela organisationen. Basnivån är att oavsett var man befinner sig
i vårdkedjan ska man kunna ställa frågor om levnadsvanor och hjälpa eller
hänvisa personen vidare.
MONICA-projektet

Att bjuda in alla personer i en åldersgrupp i medelåldern till regelbundna
hälsoundersökningar har visat en positivt trend med minskad dödlighet i
hjärt-kärlsjukdomar. Hälsoundersökningar pågår i MONICA-projektet sedan
1985 i Norr- och Västerbotten, med syfte att kartlägga tidstrender och
förekomst av hjärt- kärlsjukdom. Data från undersökningarna har lett ett stort
antal publikationer avseende faktorer som misstänks bidra till hjärtinfarkt
och stroke.
Livsviktigt – kraftsamling mot övervikt och fetma

Under 2010 tog landstinget initiativ till Livsviktigt, en treårig satsning för att
förebygga övervikt och fetma i Norrbotten. Arbetet ligger i linje med
landstingets ambitioner att utveckla en struktur för förbättrat förebyggande
arbete vid vårdcentralerna. I arbetet ingår att utvärdera det är en effektiv
metod att tidigt identifiera och påverka ogynnsamma levnadsvanor hos unga
vuxna. Landstinget samarbetar med folkhälsoråden i Piteå och Gällivare,
vilka är pilotkommuner.
En ny funktion, hälsokoordinator, prövas på de landstingsdrivna och privata
vårdcentralerna i pilotkommunerna. Hälsokoordinatorns uppgifter är att
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utveckla och koordinera hälsofrämjande arbete utifrån levnadsvanor samt
utföra hälsosamtal med samtliga listade personer som fyller 30 år under året.
Hälsosamtalen fokuserar på det motiverande samtalet snarare än på bred
provtagning. De behov som samtalet påvisar samt personens motivationsgrad ligger till grund för åtgärder – t ex remiss för tobaksavvänjning eller
fysisk aktivitet på recept. Uppföljning görs efter ett år och om resultatet visar
att hälsosamtalet leder till förbättrad hälsa bland unga vuxna är målet att
implementera metoden på övriga vårdcentraler i Norrbotten. Verksamheten
kan också successivt utökas till att omfatta fler åldersgrupper.
Forskning visar att intensiva förebyggande insatser vad gäller livsstil riktat
till högriskgrupper i medelåldern har god effekt. Däremot är kunskapen om
effekter av tidiga livsstilsinsatser begränsade. Ett exempel finns att hämta
från Skaraborg där det har visat sig att personer som deltagit i individuella
hälsosamtal som 30-åringar hade bättre matvanor, gynnsammare utveckling
av kroppsmått, blodtryck och metabol riskprofil efter fem år jämfört med de
som inte erbjudits hälsosamtal.
Västerbottens hälsoundersökningar (VHU), som motionärerna refererar till,
tillämpas sedan början av 1990-talet vid länets samtliga vårdcentraler. VHU
är en sedan länge utarbetad, organisations- och resurskrävande verksamhet
som består av flera delar - omfattande bred provtagning, samtal med
distriktssköterska om hälsofrågor, samt en enkät.
I motionen föreslås att införandet av ett system för hälsoundersökningar ska
införas. Livsviktigt är landstingets metod att utreda införandet av ett sådant
system. Norrbottens läns landstings val att fokusera på att prova effekten av
ett hälsosamtal ligger väl i linje med de kommande nationella riktlinjerna,
som lyfter fram samtal eller rådgivning som prioriterade sjukdomsförebyggande metoder.
Motionens övriga förslag att redovisa olika kostnadsalternativ för hälsoundersökning liksom förslag om när utredningen ska redovisas, faller i och
med att landstinget först och främst ska följa upplägget för Livsviktigt och
invänta dess utvärdering.
Mot bakgrund av det redovisade föreslår landstingsstyrelsen att landstingsfullmäktige fattar följande beslut:
Motionen avslås.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Britt Westerlund (S) och Monica Carlsson (V):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS), Mattias Karlsson (M), Stefan Tornberg (C) och
Anne Kotavuopio Jatko (FP):
• Motionen bifalls.
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Propositionsordning

Orföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Beslutsförslaget bifalls.
Reservation

Av ledamöterna i (NS)- (M)- (C)- (FP)-grupperna till förmån för yrkande 2.

§ 61

Extra sammanträde
Kent Ögren (S) lämnar en skriftlig begäran om extra sammanträde med
landstingsfullmäktige den 30 juni för behandling av det återremitterade
ärendet Förändring av operationsverksamheten i Malmfälten samt Överenskommelse om sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S):
• Det återremitterade ärendet behandlas vid ett extra fullmäktigesammanträde den 30 juni 2011.
Yrkande 2

Mattias Karlsson (M), Kenneth Backgård (NS):
• Det återremitterade ärendet behandlas vid fullmäktiges sammanträde den
13 oktober.
Godkännande av propositionsordning

Ordföranden redovisar att proposition kommer att ställas på yrkande 1 och 2
och finner propositionsordningen godkänns.
Reservation

Av ledamöterna i (NS)-, (C)- och (FP)-grupperna samt Mattias Karlsson
(M), Gunilla Wallsten (M), Daniel Bergman (M), Bo Hultin (M), Anita
Sköld (M), Rolf Wessel (M), Nihad Zara (M), Camilla Rydbjörk (M).
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkande 1 och 2 och finner att yrkande 1
vinner majoritet.
Votering begärs.
Ordföranden meddelar att ja-röst gäller för yrkande 1 och nej-röst för yrkande 2.
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Omröstningsresultat

Med 42 ja-röster för bifall till yrkande 1 och 28 nej-röster för bifall till yrkande 1, antas yrkande 1.
Ledamöterna röstar enligt följande:
Ledamot
Kent Ögren
Britt Westerlund
Leif Bogren
Anita Gustavsson
Thor Viklund
Agneta Burman, ersättare
JanÅge Mikalsen
Ida Johansson
Lars U Granberg
Eivy Blomdahl
Lennart Synnergren
Pernilla Lundqvist
Erkki Haarala, ersättare
Britt-Marie Vikström
Kurt-Åke Andersson
Lennart Holm
Agneta Lipkin
Tomas Vedestig
Håkan Bäckström
Birgitta Gidblom
Agneta Björnström, ersättare
Stig Starlind
Roland Nirlén
Anders Öberg
Ingela Uvberg Nordell
Lennart Thörnlund
Maria Burström
David Nordström
Brita Ström
Fredrik Hansson
Marianne Viita
Bengt Ek
Elisabeth Lindberg
Monica Carlsson
Gunnel Sandlund
Bo Engström
Simon Fors
Ove Haarala
Ingmari Åberg
Agneta Granström
Jörgen Naalisvaara, ersättare
Kenneth Backgård
Ann-Christin Åström
Bernt Nordgren
Jörgen Afvander
Erika Sjöö, ersättare
Anders Bohm
Bo Ek

Ja
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

x
x
x
x
x
x
x
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Ledamot
Dan Ankarholm
Doris Messner
Johnny Åström
Anders Sundström
Lennart Ojanlatva
Margareta Henricsson
Mattias Karlsson
Gunilla Wallsten
Daniel Bergman
Bo Hultin
Anita Sköld, ersättare
Rolf Wessel, ersättare
Anders Josefsson
Nihad Zara, ersättare
Camilla Rydbjörk
Stefan Tornberg
Kristina Bäckström, ersättare
Perarne Kerttu
Gunnar Selberg
Erik Lundström
Anne Kotavuopio Jatko
Erik Söderlund
Summa

Ja

Nej
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
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Avstår

Frånv

28

Beslut
Ett extra fullmäktigesammanträde kommer att hållas kl 13.00 den 30 juni
2011 för behandling av det återremitterade ärendet Förändring av operationsverksamheten i Malmfälten samt Överenskommelse om sjukvårdsinsatser i ordinärt boende.

§ 62

Vårdval Norrbotten – regelverk
Dnr 2278-09

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige fastställde vid sitt sammanträde den 17-18 juni 2009
den principiella inriktningen för Vårdval Norrbotten. Genom detta beslut
lade fullmäktige fast de grundläggande förutsättningarna för
• Basuppdragets omfattning
• Listningsförfarandet
• Ickevalsalternativet – passiv listning
• Godkännandeprocessen samt vissa avtalsvillkor
• Fast läkarkontakt
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• Ersättningssystemet
• Uppföljning och utvärdering
Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 18-19 november 2009 fastställdes det reviderade ekonomiavsnittet i Landstingsplan 2010-2012 innehållande bland annat ekonomiska ramar för primärvården.
Landstingsstyrelsen fick genom fullmäktiges beslut i juni 2009 uppdraget att
fastställa det regelverk skulle ligga till grund för förfrågningsunderlag enligt
lagen om valfrihetssystem. Den 17 december 2009 godkände styrelsen
”Vårdval Norrbotten – regler”, samtidigt som landstingsdirektören fick i
uppdrag att ansvara för den löpande annonseringen på kammarkollegiets nationella webbplats.
Enligt regelverket ska landstinget besluta om sådana villkorsförändringar
(inklusive ersättningsnivåer) som ska träda i kraft den 1 januari följande år.
Förändringarna i regelverket inför 2011 beslutades i landstingsstyrelsen och
landstingsfullmäktige i juni 2010.
Förslag till ersättningsnivåer för 2012 redovisas översiktligt i vårdvalsavsnittet i förslaget till landstingsplan 2012-2014. I fråga om övriga principer samt
detaljer avseende förändringar i ersättningssystemet görs följande överväganden.

Förändringar
Det regelverk som fastställts av landstinget under 2009 och med förändringar under 2010 har tillämpats under en begränsad period. Totalt har fyra nya
leverantörer av primärvård etablerat sin verksamhet inom ramen för vårdvalet, tre aktörer under 2010 och en aktör under 2011. Dessa finns idag med en
i Luleå, två i Piteå samt en i Boden .Ytterligare en aktör har ansökt om att få
etablera sig i länet. Den ansökan gäller Gällivare och är under beredning..
Erfarenheterna hittills av konkurrensutsättningen är att verksamheten inte
medför konsekvenser som motiverar mer omfattande förändringar i regelverket. Utifrån de aktörer som startat sin verksamhet så görs bedömningen
att såväl ansökansförfarandet, granskningsförfarandet som själva etableringarna utifrån dagens regelverk fungerar tillfredsställande.
En effektivare handläggning underlättas vidare genom styrelsens beslut (29
april 2010) att inrätta en särskild beställarfunktion inom landstingsdirektörens stab.
Sammantaget kan konstateras att de gällande regelverk i allt väsentligt bör
gälla också under 2012. I några avseenden finns det dock behov av justeringar vilka redovisas nedan.
Basuppdragets omfattning

För alla vårdcentraler gäller ett enhetligt basuppdrag som utgår från att målet
för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av
hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Vidare framgår att primärvårdens ansvar gäller för alla patientgrupper, oavsett ålder eller sjukdom,
som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.
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Formuleringen av det enhetliga basuppdraget bör preciseras något mot bakgrund av landstingets arbete med jämställdhet och kvinnovåld.
Förslag

• Landstinget verkar för att uppnå sitt jämställdhetsmål; kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv(prop 05/06:
155). Landstinget arbetar för att flickor och pojkar, kvinnor och män, ska
ges likvärdig vård. För att säkra en likvärdig vård arbetar landstinget utifrån strategin med jämställdhetsintegrering, ett jämställdhetsperspektiv
används vid beslut, planering, genomförande och uppföljning. Det åligger
leverantör att följa de rutiner och riktlinjer som landstinget fastställer i
området jämställdhet.
• Landstinget arbetar också i samverkan med andra parter i samhället mot
våld. Detta för att säkra att personer utsatta för våld i kontexten kvinnofrid får ett kvalitativt omhändertagande. Målsättningen i samverkan mellan myndigheter är att motverka våld mot kvinnor och barn så att antalet
misshandelsfall minskar. Landstinget arbetar i dagsläget med lokala
handlingsplaner för samverkan. I början av 2012 kommer regler och riktlinjer för arbetet med samverkan mot våld att fastställas. Det åligger leverantör att följa de rutiner och riktlinjer som fastställs för samverkan mot
våld.
Vidare åligger det samtliga leverantörer att följa de styrande dokument som
fastställs i landstinget som avser primärvård. På landstingets hemsida finns
en sammanställning av och hänvisning till dessa styrande dokument. Nu tydligörs de förändringar i dessa styrande dokument som just nu är aktuella.
Förslag

Dessa styrande dokument kompletteras successivt. Under hösten 2011 pågår
kompletteringar inom följande områden:
•

Rehabilitering, tydligare rutiner utifrån en översyn i landstinget

• Förebyggande verksamhet, tydligare rutiner med anledning av nya nationella riktlinjer
• Ny överenskommelse med kommunerna avseende hälso-och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
• Rehabiliteringsgarantin, uppdatering av landstingets riktlinjer
• Psykisk ohälsa, uppdatering av landstingets riktlinjer.
• Nytt ledningssystem vid sjukskrivning, uppdatering av rutiner.
• Ny huvudöverenskommelse (HÖK): Dödsfall utanför sjukhus,Brott,
Rättsintyg, Rattonykterhet
• Nya riktlinjer avseende Vuxenhabilitering, NEP-team
Landstinget genomför en förstärkning av vuxenhabiliteringen och skapar
resurser för ett länsteam för neuropsykiatriska utredningar, NEP-team. I
samband med uppbyggnaden ska också samverkansformerna med primärvården klaras ut.
• Nya riktlinjer för ”Fast vårdkontakt”, enligt Hälso- och sjukvårdslagen.
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Landstingets översyn av förutsättningarna för införande av närsjukvård kan
komma att påverka primärvårdens uppdrag. Därför tydliggörs den processen
i underlaget.
Förslag

• Hälso- och sjukvården i Norrbotten har speciella förutsättningar. En relativt liten befolkning som bor i ett län som utgör en fjärdedel av Sveriges
yta. Dessutom minskar befolkningen i inlandskommunerna. Det är en stor
utmaning att erbjuda en likvärdig hälso- och sjukvård för alla medborgare. Högt prioriterade vårdbehov hos äldre multisjuka ska tillgodoses liksom behoven hos patienter med olika cancersjukdomar. Hjärt-kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, stroke , diabetes eller demens. Dessutom
finns tecken på att många unga mår dåligt, speciellt unga flickor. Samtidigt innebär den medicinska utvecklingen att nya behandlingsmetoder,
behandlingar och läkemedel ständigt utvecklas som inte sällan driver upp
kostnaderna. Mot den här bakgrunden har landstinget beslutat göra en
översyn av hälso- och sjukvården i länet. Den ska inriktas på att införa
Närsjukvård i Norrbotten. Huvudprincipen ska vara att hälso- och sjukvård som inte kräver tillgång till särskild kompetens ska erbjudas så nära
patienten som möjligt.
Översynen pågår och resultatet kan komma att förändra leverantörernas
uppdrag i primärvården.
Styrning, utveckling och uppföljning

Grundläggande verksamhetsstatistik insamlas med stöd av den information
som samtliga vårdcentraler registrerar i journalsystemet VAS. Landstingets
beställarenhet äger utan särskilt medgivande tillgång till alla sådana uppgifter med undantag för sekretessbelagd information.
Leverantör ska ha tillgång till sin egen verksamhetsinformation från landstingets datalager, med hjälp av landstingets utdataverktyg.
Tidigare beslut har reglerat att systemet inte har gett tillgång till information
om andra leverantörers verksamhet.
För att öka möjligheterna att jämföra olika resultat mellan olika leverantörer
så skapas nu transparens i systemet vilket ger ökade möjligheter till jämförelser och därmed större underlag till förbättringsarbete. Det finns idag en
acceptans för det synsättet hos samtliga aktuella leverantörer.
Förslag

• Systemet för att löpande kunna följa sin verksamhet och sina resultat ska
byggas med transparens, vilket innebär att alla leverantörer inom vårdvalet har tillgång till allas resultat inom primärvården.
Vårdgaranti, öppna jämförelser och revision

Idag finns reglerat i vårdvalet att leverantörer ska medverka i nationella projekt som Öppna jämförelser och nationella patientenkäter. Någon särskild
ersättning utgår inte för sådan medverkan.
Nu går landstinget in i den nationella patientenkäten som i stort alla landsting medverkar i och nu tydliggörs leverantörernas medverkan och kostnadsansvar för detta.
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Förslag

• Landstinget ansluter sig under 2011 till den nationella patientenkäten för
primärvård som är gemensam för riket. Samtliga leverantörer ska medverka i enkäten som görs en gång per år från och med hösten 2011. Kostnaden för medverkan i den nationella patientenkäten åvilar respektive leverantör.
Samverkan med kommunerna

Mellan landstingets primärvård och kommunerna finns en sedan länge etablerad samverkan i form av bland annat gemensam vårdplanering och läkarmedverkan i kommunernas särskilda boenden. De grundläggande förutsättningarna för samverkan regleras genom dels länsgemensamma, dels lokala/regionala avtal. Landstingets övergripande målsättning är att samarbetet
med kommunerna ska utvecklas och fördjupas.
Nu kompletteras underlaget med anledning av en ny överenskommelse med
kommunerna avseende hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende samt
den kommande översynen av hemsjukvården.
Förslag

• En ny överenskommelse har träffats mellan landstinget och kommunerna
avseende hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Överenskommelsen reglerar kostnadsansvaret mellan parterna vid behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser i patientens hem. En dataljbeskrivning om överenskommelsen läggs in under ”styrande doku-nent” som gäller fr o m 1 juli
2011.
• En gemensam process har inletts av landstinget och länets kommuner
som avser att se över möjligheterna att på sikt överföra all hemsjukvård
till kommunerna. En sådan förändring kommer om den genomförs att
förändra uppdraget i vårdvalet. En eventuell överföring av hemsjukvården till kommunerna kan bli aktuell tidigast 2013.
System och applikationer

HSA är en nationell katalogtjänst med information om organisation och anställda inom svensk vård och omsorg och utgör en av del av den nationella
IT-strategin. HSA möjliggör utbyte av kontaktinformation mellan vårdaktörer, men kan också utgöra grund för behörighetshantering i andra system.
Leverantör ska anslutas till HSA med korrekt och komplett information om
sin verksamhet och sina anställda när tjänsten tas i bruk och landstinget kan
erbjuda plats i HSA-katalogen.
Nu tydliggörs vad som gäller om externa leverantörer använder landstinget
som avtalspart avseende HSA och SITHS-kort.
Förslag

• Landstinget har ett avtal med Inera AB för sin anslutning till de gemensamma IT-infrastrukturlösningarna avseende HSA och SITHS-kort.
SITHS är ett e-tjänstekort, en nationell identifieringstjänst för vård och
omsorg.
Om leverantör väljer att ha landstinget som avtalspart avseende HSA och
SITHS så kommer landstingets kostnader för detta att åvila respektive leverantör från och med 2012.
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Återuppringningssystem

Leverantör ska ha tillgång till ett återuppringningssystem som ger god telefontillgänglighet. Systemet bygger på att patienten ringer in till vårdcentralen och får besked om tidpunkt för återuppringning. Samtalen hamnar i en
ringlista på vårdcentralen varifrån personalen ringer upp patienten.
Den nya funktionen med sjukvårdsrådgivning, 1177, ställer specifika krav på
vilket återuppringningssystem man som leverantör har. Därför regleras detta
för att få full funktionalitet i sjukvårdsrådgivningen.
Förslag

• Återuppringningssystemet ska vara Call Me eller annat system som
landstinget godkänner.
Ersättningssystem och utbetalningsrutiner

Ersättningssystemet i Vårdval Norrbotten har följande principiella struktur:
• Fast ersättning i form av kapitering är den huvudsakliga inkomsten för
leverantörerna och utbetalas månadsvis i form av vårdpeng respektive läkemedelspeng
• Rörlig ersättning i form av besöksavgifter tillfaller respektive leverantör.
Kompensation för avgiftsfria besök utgår enligt de villkor som fastställs
av landstingsstyrelsen.
• Särskilda tillägg ska kompensera för socioekonomiska förhållanden samt
högre kostnad på grund av glesbygd respektive långa avstånd enligt de
villkor som fastställs av landstingsstyrelsen.
• Leverantör hos vilken patienten är listad svarar för kostnaden för besök
som görs vid andra enheter inom primärvården samt för viss del av kostnaden andra enheter inom primärvården samt hos privatpraktiserande
sjukgymnaster och läkare. Ersättningsnivåerna fastställs av landstingsstyrelsen.
Den principiella strukturen kompletteras nu med följande.
Förslag

• Prestationsbaserad ersättning för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet införs. En procent av vårdpengen omfördelas till det
området under 2012 efter beslut i landstingsstyrelsen. Se nedan.
• Ett avdrag för låg täckningsgrad för respektive vårdcentral införs. Se nedan.
Följande justeringar föreslås genomföras i ersättningssystemet.
Förslag

Inför 2012 genomförs ett antal förändringar av ersättningssystemet rörande
vårdpengen. Det avser följande förändringar som nu blir gällande fr o m 1
januari 2012:
• Laboratorieverksamhet
En justering av prislistan för laboratorieverksamheten genomförs. En
sänkning av priserna för primärvården och en motsvarande sänkning av
vårdpengen genomförs motsvarande ett belopp om 2,9 mkr.
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• Utomlänsvård
En kapitering av utomlänsvården inom primärvården genomförs. Det innebär att respektive leverantör ska ta ekonomiskt ansvar för den primärvård som den listade befolkningen konsumerar utanför länet. För ändamålet höjs vårdpengen med ett belopp motsvarande dagens budgetnivå.
• Hälso- och sjukvård i ordinärt boende
Ett avtal har nu tecknats med kommunerna om den sk ”enklare sjukvården”. Överenskommelsen innebär i stort att respektive leverantör har
möjlighet att mot kommunerna fritt avropa hälso- och sjukvårdsinsatser
när tiden stämmer med beslutad hemtjänstinsats. Samtidigt ska hälso- och
sjukvårdinsatser kunna beställas och finansieras av respektive leverantör
när tiden inte stämmer mot beslutad hemtjänstinsats. För den senare delen
av överenskommelsen har vårdpengen kompenserats med den bedömda
kostnadsnivån, 7,5 mkr.
En mer detaljerad beskrivning av överenskommelsen läggs in i ”Regler,
riktlinjer och styrande dokument” kopplat till förfrågningsunderlaget.
• Glesbygdsersättning
Glesbygdsersättningen höjs med 3 mkr genom en omfördelning från
vårdpengen.
• Prestationsbaserad ersättning sjukdomsförebyggandeoch hälsofrämjande verksamhet:
Inom området sjukdomsförebyggande verksamhet kommer Nationella
riklinjer att fastställas i riket under 2011. Ett utvecklingsarbete pågår
inom länet för att exakt fastställa hur arbetet inom primärvården ska utformas som en anpassning till dessa riktlinjer. Avsikten är att insatserna
inom området aktivt ska bidra till att utjämna skillnaderna i ohälsa mellan
olika grupper i samhället.
Utvecklingarbetet är inriktat mot att i området införa en prestationsbaserad ersättning för att stimulera genomförandet. Ett genomförande kommer att ske under verksamhetsåret 2012. Förslaget kommer att innebära
att 1% av vårdpengen då kommer att omfördelas till en prestationsbaserad ersättning.
Den slutliga utformningen av ersättningen samt effekterna i vårdpengen
ska fastställas av landstingsstyrelsen.
• Avdrag för täckningsgrad
Ett system med hög fast ersättning i form av vårdpeng medför en risk för
att patienter som i och för sig skulle kunna behandlas inom primärvården
istället hänvisas direkt (via remisser) eller indirekt till den specialiserade
vården. En sådan utveckling strider mot den grundläggande principen att primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet för norrbottningarna.
Landstinget kommer därför att följa remissflödet mot specialistsjukvården samt besöksutvecklingen under jourtid vid akutmottagningar/jourcentraler. Dessutom införs från 2012 ett avdrag för täckningsgrad.
Täckningsgraden är hur stor andel av befolkningens totala öppenvårdsbesök som görs i primärvården. Till öppenvårdsbesöken kan även vissa typer av telefonkontakter komma att inräknas. Målet i Norrbotten är att 80
% av totala antalet besök/kontakter ska ske inom primärvården. För de
vårdcentraler som inte når målet införs successivt under tre år, 2012-14
ett avdrag för den aktuella täckningsgraden enligt följande:
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År
2012
2013
2014

<65
1,0
2,0
3,0

Avdrag täckningsgrad*)
Täckninggrad
66-69
70-75
76-79
0,6
0,3
0,1
1,2
0,6
0,2
1,8
0,9
0,3

>80
0
0
0

*) Avdraget uttrycks i procent av vårdpengen
Framtida förändringar i ersättningssystemet aviseras dessutom enligt följande:
Förslag

• I basuppdraget ingår ansvar för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Landstinget avser dock att införa en gemensam sjukvårdsrådgivning under
kvällar, nätter och helger. För att finansiera denna verksamhet har 4 mkr
avräknats från vårdpengen redan 2010. Beloppet har tillförts anslaget för
verksamheter som inte omfattas av basuppdraget.
Under 2013 kan denna gemensamma sjukvårdsrådgivning komma att kapiteras och läggas in i vårdpengen.
Driftstart för den gemensamma sjukvårdsrådgivningen är ännu inte fastställd men bedöms kunna tas i drift under 2011.
• Landstinget i Norrbotten har nu skrivit ett avtal om nyttjande av ACG,
Adjusted Clinikal Groups. ACG är ett system för mätning av vårdtyngden
i befolkningen som bygger på de diagnoser som finns i befolkningen.
ACG används idag av många landsting för att förändra/komplettera grunden för kapitering, att istället för enbart använda ålder också använda
ACG som en del av kapiteringsunderlaget.
Landstinget kommer nu att se över nuvarande ersättningssystem och se
över möjligheterna att komplettera nuvarande system för kapitering med
även ACG. Detta kan bli aktuellt tidigast inför verksamheten 2013.
Eftersom ACG bygger på diagnoser i befolkningen så ska alla leverantörer, för att få bästa möjliga underlag till ACG, redan från och med 2012
• Registrera samtliga diagnoser i Medicinsk Registrering, Med Reg
• Införa krav på diagnossättning vid besök hos all legitimerad personal
Information om villkorsförändringar

Landstingets beslut om villkorsförändringar (inklusive ersättningsnivåer) ska
delges leverantör som redan har tecknat kontrakt med landstinget. Leverantör som inte godtar landstingets ändringar äger rätt att bedriva verksamhet i
enlighet med det regelverk som låg till grund för godkännandet. Avtalet
upphör då att gälla inom ramen för de tidsramar som fastställts av landstingsfullmäktige. Det bör ankomma på landstingsstyrelsen att informera berörda
leverantörer om villkorsändringar.
Förslag

• Landstingsstyrelsen får i uppdrag att informera leverantörer om sådana
villkorsförändringar som gäller för redan tecknade kontrakt.
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Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut
avseende förändringar i regelverket för Vårdval Norrbotten. Om inte annat
anges gäller förändringarna fr o m den 1 januari 2012.
1 Det åligger leverantör att följa de rutiner och riktlinjer som landstinget
fastställer i området jämställdhet.
2 Det åligger leverantör att följa de rutiner och riktlinjer som fastställs för
samverkan mot våld.
3 Styrande dokument för primärvård kompletteras successivt. Under hösten
2011 pågår kompletteringar inom följande områden:
-rehabilitering
-förebyggande verksamhet
-hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
-rehabiliteringsgarantin
-psykisk ohälsa
-ledningssystem vid sjukskrivning
-dödsfall utanför sjukhus mm
-vuxenhabilitering, NEP-team
-fast vårdkontakt
4 Översyn av närsjukvård pågår och kan komma att påverka primärvårdsuppdraget.
5 Systemet för att löpande kunna följa sin verksamhet och sina resultat ska
byggas med transparens, vilket innebär att alla leverantörer inom vårdvalet har tillgång till allas resultat inom primärvården.
6 Landstinget ansluter sig under 2011 till den nationella patientenkäten för
primärvård som är gemensam för riket. Samtliga leverantörer ska medverka i enkäten som görs en gång per år från och med hösten 2011. Kostnaden för medverkan i den nationella patientenkäten åvilar respektive leverantör.
7 En ny överenskommelse har träffats mellan landstinget och kommunerna
avseende hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. Överenskommelsen reglerar kostnadsansvaret mellan parterna vid behov av hälso- och
sjukvårdsinsatser i patientens hem. En dataljbeskrivning om överenskommelsen läggs in under ”styrande dokument” som gäller fr o m 1 juli
2011.
8 En gemensam process har inletts av landstinget och länets kommuner
som avser att se över möjligheterna att på sikt överföra all hemsjukvård
till kommunerna. En sådan förändring kommer om den genomförs att
förändra uppdraget i vårdvalet. En eventuell överföring av hemsjukvården till kommunerna kan bli aktuell tidigast 2013
9 Om leverantör väljer att ha landstinget som avtalspart avseende HSA och
SITHS så kommer landstingets kostnader för detta att åvila respektive leverantör från och med 2012.
10 Återuppringningssystemet ska vara Call Me eller annat system som
landstinget godkänner.
11 Inför 2012 genomförs ett antal förändringar av ersättningssystemet rörande vårdpengen. Det avser följande förändringar som nu blir gällande fr o
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m 1 januari 2012:
-laboratorieverksamhet
-utomlänsvård
-hälso- och sjukvård i ordinärt boende
-glesbygdsersättning
-prestationsbaserad ersättning för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande verksamhet
-avdrag för täckningsgrad
12 Registrera samtliga diagnoser i Medicinsk Registrering, (Med Reg)
13 Införa krav på diagnossättning vid besök hos all legitimerad personal
14 Landstingsstyrelsen får i uppdrag att informera leverantörer om sådana
villkorsförändringar som gäller för redan tecknade kontrakt.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S), Kristina Bäckström (C), Anne Kotavuopio Jatko (FP), Kenneth Backgård (NS), Simon Fors (V)
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kristina Bäckström (C), Mattias Karlsson (M):
• Beslutsförslaget bifalls efter tillägg med ytterligare två punkter:
Punkt 15: Nyfödda barn registreras vid den vårdcentral som vårdnadshavarna listats på eller som de aktivt väljer.
Punkt 16: De nyinflyttade som inte gör ett aktivt vårdval ska listas vid
närmaste vårdcentral oavsett huvudman fr o m den 1 januari 2012.
Yrkande 3

Kent Ögren (S), Kristina Bäckström (C), Anne Kotavuopio Jatko (FP), Kenneth Backgård (NS), Simon Fors (V)
• Punkt 15 och 16 remitteras till styrelsen för beredning.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner att det bifalls.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 3 om var och en av
punkterna i yrkande 2 (punkt 15 och 16) ska remitteras till styrelsen för beredning. Ordföranden finner att yrkande 3 bifalls.
----------------------------------------------------

Beslut
1 Beslutsförslaget bifalls.
2 Punkterna 15 och 16 remitteras till styrelsen för beredning.
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§ 63

Bildande av regional
kollektivtrafikmyndighet
Dnr 1470-11

Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag (2010:1065) i kraft.
Enligt denna ska det i varje län inrättas en kollektivtrafikansvarig myndighet. Kommunerna och landstinget har ett gemensamt ansvar för att bestämma
hur den regionala kollektivtrafiken ska organiseras.
Med regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal
kollektivtrafik. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna får en tydligare
strategisk roll jämfört med dagens trafikhuvudmän. För att få en bättre och
mer tydlig politisk styrning och en bättre samordning med annan samhällsplanering ska strategiska beslut om kollektivtrafiken, som idag ofta fattas av
ett länstrafikbolag, fattas av en myndighet i förvaltningsform. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta och fastställa ett trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Den nya lagen öppnar även upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata aktörer att själva bedriva regional kollektivtrafik.
Fullmäktige i varje kommun och i landstinget ska besluta om bildande av
myndigheten.
En politisk styrgrupp bestående av representanter för Norrbottens läns landsting och länets kommuner har berett frågan kring huvudmannaskap för kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län med beaktande av propositionen
om ny kollektivtrafiklag. Den politiska styrgruppen har bestått av Kent Ögren (s), Agneta Granström (mp) och Jens Sundström (fp) från landstinget och
Peter Roslund (s), Tommy Nyström (s) och Yvonne Stålnacke (s) från kommunerna.
Styrgruppens förslag till beslut har diskuterats vid ett kommunseminarium
den 19 april 2011. Ett PM med information om bildande av kollektivtrafikmyndighet har skickats ut till kommunstyrelserna och landstingsstyrelsen.
Kommunerna har tillika efterfrågat ett beslutsunderlag. Till utredningsarbetet
har en tjänstemannagrupp funnits, bestående av tjänstemän från landstinget
och från Kommunförbundet Norrbotten, samt en arbetsgrupp med uppdrag
att analysera ekonomiska konsekvenser av en skatteväxling bestående av
tjänstemän från landstinget, Luleå och Bodens kommuner. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har också varit behjälplig med beräkningar i denna
fråga. SKL har även varit behjälplig med tolkning av lagen.
Se bilaga 1 från SKL, ”Skatteväxling vid ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Norrbotten”.
Kommunerna och landstinget måste fatta beslut i fullmäktige senast i augusti
2011 avseende bildande av myndighet. När landstinget enligt förslaget ska
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utgöra myndighet sker det en skatteväxling. Underlag för skatteväxling ska
skickas in till finansdepartementet i september 2011.
En förutsättning för att beslutsförslaget om att landstinget ska utgöra regional kollektivtrafikmyndighet är att samtliga kommuner och landstinget fattar
samma beslut.

Styrelsens förslag till beslut
1 Norrbottens läns landsting blir kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten.
2 Skatteväxling genomförs motsvarande 34 öre per skattekrona mellan
kommunerna i Norrbottens län och Norrbottens läns landsting varav 2 öre
är reserverat till ambitionshöjning. Skatteväxlingsunderlaget är baserat på
2011 års kostnader. Nivån gäller under förutsättning att Riksdagen beslutar om en enhetlig garantinivå i kommunernas och landstingets utjämningssystem.
3 Två öre av skatteväxlingen används till ambitionshöjning och utveckling
av kollektivtrafiken, och landstinget reserverar motsvarande del.
4 Landstinget köper kommunernas aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB
till nominellt värde.
5 Gällande konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB sägs upp i
samband med överlåtelsen av aktierna per den 31 december 2011.
6 Landstingsstyrelsen får i uppdrag att utifrån följande principiella utgångspunkter för bildandet av kollektivtrafikmyndighet teckna avtal mellan myndigheten/landstinget och länets kommuner:
⎯

Ansvarsfördelningen för hållplatser ska vara i enlighet med tidigare
träffad överenskommelse mellan kommunerna och Länstrafiken i
Norrbotten AB.

⎯

En formalisering av samrådsorganisationen bestående av ett politiskt
forum/trafikberedning på högsta politiska nivå (kommunstyrelse/landstingsstyrelseordförande) med representation från landstinget och
samtliga kommuner ska fastställas, där kommunerna har en plats mer
än landstinget. Det bör vara ett samrådsorgan för regionens infrastruktur och kollektivtrafikutveckling.

⎯

1-2 gånger/år anordnas storforum i samråd med kommuner och övriga
ansvariga aktörer för strategiska framtidsdiskussioner.

⎯

Enskilda kommuner ska kunna begära samråd vid uppkomna behov.

⎯

Myndigheten ska kunna uppdra till en enskild kommun att ta fram underlag till trafikförsörjningsprogrammet för sin kommun.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
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§ 64

Förtydligat regressavtal samt
garantiavtal beträffande
Kommuninvests motpartsexponering
avseende derivat
Dnr 1098-11

Ärendebeskrivning
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomiskförening beslutade vid stämman
2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat regressavtal som ersätter
nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Regressavtalets lydelse framgår av bilaga 1 och garantiavtalets lydelse framgår av bilaga 2.
Norrbottens läns landsting blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening år 2006. Kommuninvest skapades utifrån grundidén att tillsammans får
svenska kommuner och landsting bättre villkor för sina investeringar än vad
de får var och en för sig. Idag har föreningen 262 medlemmar.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande
för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga
förpliktelser.
Sedan verksamheten startade har sättet att arbeta med finansiering ändrats på
många olika sätt. Omvärlden ser annorlunda ut. Medlemmarnas krav på finansiering har förändrats. De har önskemål om snabb lånehantering samtidigt som inga bindande låneåtaganden lämnas i förväg. För Kommuninvests
del ställer detta krav på en högre betalningsberedskap. Vidare använder
Kommuninvest idag olika typer av försäkringsinstrument, så kallade derivat,
för att minska riskerna i upplånings- och utlåningsverksamheten samt likviditetsförvaltningen.
Därutöver har medlemmarna i ägardirektiven angivit att Kommuninvest vid
alla tillfällen ska ha en tillfredsställande likviditet. Krav på likviditet föreligger även från myndigheter och kreditvärderingsföretag.
Genom de förändringar som har skett i verksamheten och de krav som i övrigt ställs, behöver medlemmarna ingå de två nya avtalen. Därigenom tillförsäkras att medlemmarnas ansvar för Kommuninvests åtaganden blir tydligt
även i framtiden. Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då
den solidariska borgen, som redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.
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Kommuninvest gör den bedömningen att genom de två nya avtalen ska någon ytterligare ändring av de avtal som rör medlemsansvaret inte behöva
göras inom överskådlig tid.
Föreningsstämmans beslut att ingå de två avtalen har föregåtts av utredningar och diskussioner i föreningsstyrelsen samt har presenterats vid de 22 medlemssamrådsmöten som hållits under våren 2011.
Ett förtydligat regressavtal

Detta avtal ersätter nuvarande regressavtal och reglerar det inbördes ansvaret
mellan medlemmarna om Kommuninvests fordringsägare skulle framställa
anspråk gentemot någon medlem med hänvisning till det solidariska borgensåtagandet. Vidare reglerar regressavtalet den närmare proceduren om ett
krav på betalning skulle framställas gentemot en medlem.
Ansvaret i regressavtalet för förfinansieringen (den del av upplåningen som
ännu ej är utlånad) är gemensamt för alla medlemmar. Ansvaret står i relation till medlemmens andel av föreningens totala insatskapital. När det gäller
den del av upplåningen som använts för utlåningen är enbart de medlemmar
som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel
av Kommuninvests totala utlåning.
Ett nytt garantiavtal beträffande ansvar gällande
motpartsexponeringar i derivat

För att minska valuta- och ränteriskerna i verksamheten använder Kommuninvest sig av derivat – ett slags försäkringsinstrument. De vanligaste derivaten är swappar, optioner och terminer. Beroende på räntans eller valutans
utveckling kommer Kommuninvest att ha en skuld eller en fordran på sin
motpart.
Garantiavtalet omfattar den fordran som Kommuninvest har på sin motpart,
medan den solidariska borgensförbindelsen reglerar Kommuninvests skuld
till motparten. Motpartsrisken avser risken att motparten i en transaktion inte
kan fullgöra sina åtaganden. Om inte motparten klarar av sina åtaganden kan
Kommuninvest begära att medlemmarna fullgör sitt betalningsansvar enligt
garantiavtalet.
I likhet med det grundläggande solidariska borgensåtagandet är ansvaret för
motpartsexponeringar genom derivatkontrakt gemensamt för alla medlemmar när det gäller förfinansieringen (derivat kopplade till den del av upplåningen som ännu ej är utlånad). Ansvaret utgörs av medlemmens andel av
föreningens totala insatskapital.
När det gäller de derivat som är kopplade till utlåningen är enbart de medlemmar som lånar ansvariga. Detta ansvar sker i förhållande till medlemmens andel av Kommuninvests totala utlåning.
Medlemmarnas ansvar för motpartsexponeringar gällande derivat regleras
idag i Kommuninvests utlåningsreverser och kommer därför att utmönstras
ur dessa så snart det nya garantiavtalet blir gällande.
Kommuninvests skyddssystem

Kommuninvest arbetar hela tiden aktivt för att förebygga finansiella förluster. Som kreditinstitut ska Kommuninvest alltid bedriva verksamheten inom
ramen för de krav som samhället uppställt i den finansiella lagstiftningen och
genom Finansinspektionens normering.
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Medlemmarna har i ägardirektiv fastslagit den grundläggande synen på risk.
Kommuninvest får inte driva sådana verksamheter som innebär att risknivån
överstiger vad som hade varit tillåtet risktagande för en kommun eller ett
landsting enligt kommunallagen. Riskerna i verksamheten ska minimeras
och den totala risknivån får inte äventyra Kommuninvests finansiella situation.
Den grundläggande principen för Kommuninvests riskhantering är att villkoren för upplåning och utlåning ur ett riskperspektiv ska vara likvärdiga. Syftet är att minimera eller eliminera de risker som uppstår i verksamheten.
Kommuninvests regler och processer har utformats för att säkerställa en systematisk och trygg riskhantering. Bolagsstyrelsen har det övergripande ansvaret för riskexponering och hantering av risker samt beslutar om bolagets
övergripande riskpolicy och instruktioner för finansverksamheten.
Kommuninvest ställer höga krav på motparterna. Placeringar av ännu inte
utlånat kapital sker i första hand i värdepapper utfärdade av stater, statligt
garanterade finansiella institutioner med hög kreditvärdighet, banker med
hög kreditvärdighet eller i form av säkerställda obligationer.
Motpartsriskerna vid användning av derivat begränsas genom att kontrakt
ingås med motparter med hög kreditvärdighet. Motpartens kreditbetyg är
avgörande för vad Kommuninvest är beredd att acceptera när det gäller derivatens löptid, struktur och tillåten riskexponering. För att begränsa risker och
exponeringar som uppkommer på grund av värdeförändringar i derivat, ingår
Kommuninvest säkerhetsavtal med motparterna. Dessa ger Kommuninvest
en rätt att under vissa förutsättningar kräva, men också en skyldighet att ställa, säkerheter.
Kommuninvests kapitalbas uppgick den 31 december 2010 till cirka 944
miljoner kr. Det utgör den primära ekonomiska bufferten om något negativt
händer. Under november 2010 har Kommuninvest stärkt kapitalbasen med 1
miljard kr genom ett förlagslån från medlemmarna. Syftet med en större kapitalbas är att öka förmågan att hantera allvarliga störningar.
Medlemmarna har i ägardirektiv angivit att den utökade kapitalbas som blir
följden av det eviga förlagslånet, inte får användas för att öka Kommuninvests totala risknivå.
De tillgångar som ingår i Kommuninvests verksamhet påverkar medlemsansvaret. Tillgångarna utgörs primärt av utlånade medel samt placeringar av
likviditeten. I en situation där medlemsansvaret skulle bli aktuellt, kan Kommuninvest sälja tillgångarna och använda deras värde för att återbetala
genomförd upplåning. Därigenom minskas det totala medlemsansvaret.
Övrigt

Samtliga medlemmar i Kommuninvest behöver ingå de två nya avtalen. Dessa utgör en förutsättning för medlemskap i Kommuninvest och bygger på de
skyldigheter en medlem har gentemot föreningen och övriga medlemmar.
Vidare utgör ett ingående av de nya avtalen en förutsättning för att kunna
låna pengar från Kommuninvest.

Styrelsens förslag till beslut
• Att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal,
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• Att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”,
daterat 2006-09-12,
• Att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande landstingets
ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende
derivat,
• Att bemyndiga landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektör i
förening att underteckna ovan angivna avtal för landstingets räkning.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

Anteckning

• Gunnar Gabrielsson (S) avbryter tjänstgöringen kl 13.20.
• Gunilla Wallstén (M) avbryter tjänstgöringen kl 13.30 och ersätts av
Lage Hortlund (M).
• Monica Carlsson (V) avbryter tjänstgöringen kl 14.00 och ersätts av Kati
Jäskeläinen (V).
• Lars U Granberg (S) avbryter tjänstgöringen kl 15.00.
• Monica Sundström (V) lämnar sammanträdet kl 15.00.

§ 65

Avyttring av aktier i BD Pop AB samt
fastställande av aktieägaravtal mellan
ägarna
Dnr 1885-07

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har tidigare beslutat (§12-11) att bilda aktiebolag av BD
Pops verksamhet från och med 2011-03-01. Aktiebolaget bildades från början med Norrbottens läns landsting som ägare till 100 %. Luleå kommun
väntas inträda som ägare under våren 2011 och därefter erbjuds övriga
kommuner i Norrbotten delägarskap.
Avyttring av aktier i bolaget till Luleå kommun

Luleå kommun erbjuds köpa 20% av aktierna i bolaget, vilket motsvarar 800
aktier till ett pris av 100 kr/aktie, totalt 80 000 kr.
Aktieägaravtal mellan ägarna i BD Pop AB

I och med Luleå kommuns inträde som delägare har ett aktieägaravtal arbetats fram för att reglera relationen mellan ägarna i bolaget. Enligt förslaget
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till aktieägaravtal förutsätts delägarna tillföra bolaget ett årligt ägartillskott
som minst motsvarar 6 kr per kommuninvånare.
Ändring i bolagsordningen

I och med att Luleå kommun inträder som delägare har också Bolagsverket
begärt ett förtydligande av bolagsordningens paragraf 16 ”Ändring av bolagsordning”.
Dagens lydelse är: ”Ändring i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman.
Bolagsordningen får ej ändras utan tillstyrkande av ägarnas respektive fullmäktige”.
Ny lydelse som föreslås: ”Ändring i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bolagsordningen får ej ändras utan tillstyrkande av landstingsfullmäktige i Norrbotten samt kommunfullmäktige i Luleå kommun”.

Styrelsens förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1 Till Luleå kommun avyttra 800 aktier i bolaget, till ett pris av 100 kr per
aktie, totalt 80 000 kr.
2 Godkänna aktieägaravtal för BD Pop AB.
3 Godkänna den nya lydelsen i §16 i bolagsordningen.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Kent Ögren (S):
• Beslutsförslaget bifalls.
Yrkande 2

Kenneth Backgård (NS):
• Beslutsförslaget bifalls med följande ändring:
”Delägarskap ska erbjudas övriga intressenter”
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner
majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Reservation

Av ledamöterna i (NS)-gruppen.
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§ 66

Ansvarsfrihet för år 2010 för
Norrlandstingens regionförbund
Dnr 1440-11

Ärendebeskrivning
Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2010 och har beslutat att årets underskott om
528 tkr balanseras i ny räkning.
Varje medlem i kommunalförbundet har nominerat var sin lekmannarevisor.
De har i sitt arbete biträtts av sakkunniga från medlemslandstingens revisionsorgan. Deras granskning av förbundets verksamhet har inte gett anledning till anmärkning. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet.
Enligt § 7 i förbundsordningen beslutar respektive medlems fullmäktige om
ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

Styrelsens förslag till beslut
1 Landstingsfullmäktige beviljar för sin del förbundsdirektionen i Norrlandstingens regionförbund ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
2 Årsredovisningen för år 2010 läggs till handlingarna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.
Jäv

Kent Ögren (S) och Britt Westerlund (S) anmäler jäv.

§ 67

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2010 för
samordningsförbundet Activus
Dnr 1441-11

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting bildade tillsammans med Försäkringskassan,
Länsarbetsnämnden i Norrbotten och Piteå kommun under år 2006 samordningsförbundet Activus. Förbundets syfte är att genom parternas gemen-
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samma insatser underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv
resursanvändning.
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamheten år 2010 föreligger.

Styrelsens förslag till beslut
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande

Kent Ögren (S):
• Beslutsförslaget bifalls med en tredje beslutspunkt:
”Ansvarsfrihet beviljas för landstingets representanter”
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 68

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2010 för
samordningsförbundet Pyramis
Dnr 1442-11

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting bildade tillsammans med Försäkringskassan,
Länsarbetsnämnden i Norrbotten och Luleå kommun under år 2006 samordningsförbundet Pyramis. Förbundets syfte är att genom parternas gemensamma insatser underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv
resursanvändning.
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamheten år 2010 föreligger.

Styrelsens förslag till beslut
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
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----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande

Britt Westerlund (S):
• Beslutsförslaget bifalls med en tredje beslutspunkt:
”Ansvarsfrihet beviljas för landstingets representanter”
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 69

Årsredovisning och
revisionsberättelse 2010 för
samordningsförbundet Concensus
Dnr 1443-11

Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting bildade tillsammans med Försäkringskassan,
Länsarbetsnämnden i Norrbotten och Älvsbyns kommun under år 2006 samordningsförbundet Concensus. Förbundets syfte är att genom parternas gemensamma insatser underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv resursanvändning.
Årsredovisning samt revisionsberättelse för verksamheten år 2010 föreligger.

Styrelsens förslag till beslut
1 Årsredovisningen godkänns.
2 Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande

Kent Ögren (S):
• Beslutsförslaget bifalls med en tredje beslutspunkt:
”Ansvarsfrihet beviljas för landstingets representanter”
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Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner majoritet.
----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 70

Avsägelser av uppdrag
Dnr 20-11

Ärendebeskrivning
• Marja Johansson (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i patientnämnden.
• Piotr Korzunowicz (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hälsooch sjukvårdsberedning Nord.
• Güler Gül (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt.
• Lars Ståhlnacke (NS) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Övervakningsnämnden.
• Migelle Wikström (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Luleå valkrets.
• Güler Gül (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige.

Beslut
Avsägelserna godkänns.

§ 71

Val
Dnr 20-11

Ärendebeskrivning
1 Fyllnadsval som följer av avsägelser i föregående ärende.
2 Ev tillkommande val.
Valet avser
Fyllnadsval av en ersättare i
Patientnämnden

Tjänstgöringsperiod
T o m 2014-12-31
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efter Marja Johansson (MP)
Fyllnadsval av en ledamot i
hälso- och sjukvårdsberedning Öst
efter Marja Johansson (MP)
Fyllnadsval av en ledamot i
hälso- och sjukvårdsberedning Nord
efter Stig Starlind (S)
Fyllnadsval av en ledamot i
hälso- och sjukvårdsberedning Nord
efter Piotr Korzunowicz (M)
Fyllnadsval av en ledamot i
hälso- och sjukvårdsberedning Mitt
efter Güler Gül (MP)
Fyllnadsval av en ersättare i
Övervakningsnämnden
efter Lars Stålnacke (NS)

T o m 2014-10-31
T o m 2014-10-31
T o m 2014-10-31
T o m 2014-10-31
T o m 2014-12-31

975 95 Luleå
Solveig Mäki (MP)
Kattstigen 10
95242 Kalix
Birgitta Siljelöv (S)
Föreningsgatan 34
962 33 Jokkmokk
Birgit Meijer-Thunborg (M)
Strömgatan 32
982 60 Porjus
Anna-Lena Johansson (MP)
Svartbyleden 67b
961 40 Boden
Dick Vånsjö (NS)
Illervägen 18
981 37 Kiruna

Beslut
Enligt valutskottets förslag.

§ 72

Interpellations- och ev frågesvar
Landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren (S) svarar på interpellationerna:
• Nr 6-11 Om vikten av att vara vederhäftig (Gunnar Selberg, C)
• Nr 7-11 Om ledarhundar i landstingets lokaler (Margareta Henricsson,
NS)
• Nr 8-11 Om Vad är fakta om antalet operationer i Kiruna (Gunnar
Selberg, C)
• Nr 9-11 Om värdet av relevanta uppgifter i debatten (Gunnar Selberg, C)
Interpellationerna och svaren är intagna som bilagor till protokollet.

§ 73

Landstingsstyrelsens rapport
Dnr 18-11

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige.

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
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§ 74

Sammanträdet avslutas
Ordföranden avslutar mötet kl 15.30.
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Bilaga
Interpellation nr 6-11 om vikten av
att vara professionell och vederhäftig
Till landstingsrådet Kent Ögren (S):
I Nordnytt den 5 april uttalade sig Landstingsrådet Kent Ögren om Kirurgin i
Kiruna. och sa: ”det har inte utförts ett enda ingrepp på de senaste fem åren i
Kiruna som var nödvändigt att göras i Kiruna…”
Landstingets egen statistik över den kirurgiska verksamheten i Kiruna ger en
helt annan bild. Tillgängliga fakta visar att under år 2010 utfördes 164 akuta
operationer (se tabell). I dessa 164 operationer ingår inte enklare operationer
som t ex Sutur av handskada. Dessa 164 operationer har utförts akut därför
att läkare har gjort bedömning att patienten annars får lida i onödan, riskerar
att försämras och få bestående skador och/eller till och med avlida.
164 operationer på ett år ger uppskattningsvis 820 operationer på fem år och
Kent Ögren säger ”inte en enda”. Det är något som är grovt felaktigt och bör
klarläggas. Vad är förklaringen till dessa astronomiska skillnader?
• Menar Kent Ögren att kirurgerna på Kiruna sjukhus är oförmögna att
göra en korrekt bedömning av en patients status och behov av vård? Detta
trots att det är erkänt duktiga kirurger som även opererar i såväl Sunderbyn som i Gällivare.
• Menar Kent Ögren att Landstingets egen statistik är helt fel, inga akuta
operationer har utförts i Kiruna. Siffran ca 820 ska vara noll. Även om
det finns brister i Landstinget så kan knappast dessa vara så stora.
Akuta och sannolikt livräddande operationer har utförts på Kiruna sjukhus.
Dessa operationer har minskat lidandet och förbättrat prognosen för ett tillfrisknande jämfört med vad fallet skulle ha varit om de först hade transporteras till Gällivare.
Kompetenta kirurger har under 5 år opererat över 800 patienter och Landstingsrådet Kent Ögren säger att de inte har utfört en enda operation som varit
nödvändig. Kanske har man aldrig upplevt en ansvarig person kränka sin
personal på det sättet.
När Kent Ögren säger ”nödvändigt att göras i Kiruna” inför han en ny patientstatusnivå i den medicinska debatten. För att vinna någon trovärdighet
med detta nya begrepp måste detta definieras och etableras i någon form av
referensram. Förhoppningsvis har Kent Ögren dessa parametrar och referenser klara för denna nya statusnivå och jag är då nyfiken på dessa.
1 Hur många ingrepp har utförts i Gällivare som inte hade kunnat utföras
någon annanstans?
2 Hur många ingrepp har utförts i Sunderbyn som inte hade kunnat utföras
någon annanstans?
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Akuta operationer i Kiruna 2010
Trepanation (hjärn-blödning som töms ut via borr-hål)

3 patienter

Thorax-dränage (blödning i lungsäck som dräneras)

3 patienter

Tracheostomi (öppning av luftröret)

3 patienter

Inklämt bråck

5 patienter

Suturering av blödande magsår

1 patient

Blindtarmsinflammation

21 patienter

Större bukingrepp (tarmvred, borttagande av sjuk tarm etc)

10 patienter

Operation gallsten via titthål

10 patienter

ERCP (rensning av gallgång via duodenoscope)

22 patienter

Blåsevakuering (tömning av urinblåsa pga blödning)

4 patienter

Operation av testikel som vridit sig

1 patient

Reponering av höftled som gått ur led efter operation

6 patienter

Compartment-syndrom (tömning av blödning i arm eller ben)

1 patient

Gastroscopi (magblödning, mat som fastnat i strupen etc)

63 patienter

Coloscopi (tarmblödning etc)

10 patienter

Extern pace-maker (i väntan på operation av intern)

1 patient
Summa

164 patienter

3 Anser Kent Ögren att Kirurgerna på Kiruna sjukhus är kompetenta och
kan göra korrekta bedömningar av patienters tillstånd?
4 Ska Kent Ögren förklara sig, förtydliga vad han menar och be personalen
om ursäkt?
5 Inser Kent Ögren att hans uttalanden kan få förödande konsekvenser för
kompetenta kirurgers intresse att fortsätta att arbeta åt Norrbottens läns
landsting?
6 I den bakomliggande debatten har det framkommit att ett viktigt skäl till
förändringen är att flytta ner Kirunapatienter och upp Kalixpatienter till
Gällivare för att därigenom göra Gällivare till ett intressantare sjukhus att
söka sig till som Kirurg. Detta pga de stora rekryteringsproblem man har i
Gällivare. Stämmer detta?
Spontant kan man tänka sig att alla ingrepp alltid kan utföras någon annanstans, samma sak torde gälla för t. ex Huddinge sjukhus, alla ingrepp som
utförts där hade kunnat utföras på Karolinska eller på något annat sjukhus.
Visst, för vissa patienter kommer avståndet ibland att bli för långt men det är
kanske sånt man får ta?

Gunnar Selberg (C)
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Bilaga
Svar på interpellation nr 6-11 angående
akuta operationer vid Kiruna sjukhus
Med stöd av en lång beskrivning avseende operationsverksamheten vid Kiruna sjukhus frågar Gunnar Selberg (C) mig:
1. Hur många ingrepp har utförts i Gällivare som inte hade kunnat utföras
någon annanstans?
2. Hur många ingrepp har utförts i Sunderbyn som inte hade kunnat utföras
någon annanstans?
3. Anser Kent Ögren att Kirurgerna på Kiruna sjukhus är kompetenta och
kan göra korrekta bedömningar av patienters tillstånd?
4. Ska Kent Ögren förklara sig, förtydliga vad han menar och be personalen om ursäkt?
5. Inser Kent Ögren att hans uttalanden kan få förödande konsekvenser för
kompetenta kirurgers intresse att fortsätta att arbeta åt Norrbottens läns
landsting?
6. I den bakomliggande debatten har det framkommit att ett viktigt skäl till
förändringen är att flytta ner Kirunapatienter och upp Kalixpatienter till
Gällivare för att därigenom göra Gällivare till ett intressantare sjukhus
att söka sig till som Kirurg. Detta p g a de stora rekryteringsproblem
man har i Gällivare. Stämmer detta?
Mitt svar på frågorna är att jag kan konstatera att det utförts ett förhållandevis stort antal akuta operationer vid Kiruna sjukhus på kvällar, nätter och
helger under de senaste åren. Operationerna har utförts i strid mot gällande
beslut i landstinget som innebär att den akuta operationsverksamheten avvecklades av landstingsfullmäktige i ett beslut redan år 2003.
Jag ser ingen anledning till varför jag ska be personalen i Kiruna om ursäkt
för mina uttalanden som helt bygger på fattade beslut i landstinget.
I övrigt har jag ingenting att tillägga med anledning av Gunnar Selbergs interpellation.
Kent Ögren (S)
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Bilaga
Interpellation nr 7-11 om
ledarhundar i landstingets lokaler
Till landstingsrådet Kent Ögren (S):
I Norrbotten finns för närvarande nio ledarhundar placerade på skilda orter.
Dessa ledarhundar är ett förflyttningshjälpmedel som ledsagar sin synskadade/blinda förare med långa resvägar och flera byten av transportmedel till
och från sjukvårdsbesök. Ledarhunden är ett förflyttningshjälp-medel som
till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa ska ledsaga sin synskadade/blinda förare.
En ledarhund är en individ som lever med sin förare 24 timmar om dygnet
och har i sin utbildning blivit en ansvarsfull ledarhund som inte fysiskt eller psykiskt får störas och därför inte ska lämnas på en okänd plats utan
tillsyn.
Det har kommit till min kännedom att dessa ledarhundar har av landstingets
tjänstemän nekats tillträde till vissa sjukhus och vissa vårdcentraler i Norrbotten. Bl.a. har Gällivare sjukhus uppgett att de har en uttalad policy sedan
år 1994 att inte släppa in ledarhundar längre in på vårdinrättningen än till
receptionen. Säkerhetsrådet på Sunderby sjukhus har 2010-12-30 utarbetat
ett rutindokument som styr hantering av ledarhundar på Sunderby sjukhus.
Rutinen började att gälla från 2011-01-31. Syftet är att minimera allergiska
reaktioner på patienter och besökande.
Landstingsfullmäktige behandlade för 10 år sedan, närmare bestämt 200102-14 en likalydande interpellation angående ledarhund i landstingets lokaler. Det var en interpellation ställd av Stefan Tornberg (c) till landstingsrådet
Yvonne Stålnacke (s). Den interpellationen resulterade i en överenskommelse mellan Astma- och allergiförbundet och Synskadades riksförbund. Överenskommelsen har fungerat i 10 år och gäller fortfarande. Den anger tydligt
hur frågan ska hanteras när någon hundallergiker och förare med ledarhund
möts.
Jag skulle kunna ha förståelse för att det kan uppkomma konflikter mellan de
som är hundallergiska och ledarhundsförare. Men jag har däremot ingen förståelse för att det ska behöva uppstå konflikter mellan ledarhundsförare och
landstingets personal. Det får inte vara så att andra människors negativa attityder mot ledarhundar påverkar tillgängligheten. Jag anser att gemensamma
rutiner och riktlinjer för Norrbottens sjukhus och vårdinrättningar avseende
ledarhundar måste utformas med respekt för alla inblandade parter och att
detta regelverk ska fastställas på politisk nivå.
Upplysningsvis kan jag nämna några landsting som tillåter ledarhundar i
landstingets lokaler: Jämtlands läns landsting, Gävleborgs läns landsting,
Sörmlands läns landsting och Örebro läns landsting samt några sjukhus: Karolinska universitetssjukhuset, Solna, Sahlgrenska universitets-sjukhuset,
Göteborg samt Norrlands universitetssjukhus (f.d. Umeå universitetssjukhus), Södersjukhuset i Stockholm, Hälsingborgs sjukhus och Astrid Lindgrens barnsjukhus, Solna.
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Med anledning av ovannämnda ställer jag följande frågor till landstingsrådet.
• Av vilken anledning är sjukhusen och vissa vårdcentraler i Norrbotten
känsligare för hundallergi än andra landsting som ger synskadade personer med ledarhund tillträde till landstingets lokaler?
• Anser Du att det är tillräckligt med att sjukhus och vårdinrättningar har
en uttalad policy att inte släppa in ledarhundar längre in på vårdinrättning
än till receptionen o.s.v., men att något skriftligt dokument inte finns att
lämna ut trots att det borde vara en offentlig handling?
• Varför har dessa ovannämnda policydokument, ”uttalad policy” och ”rutindokument” inte fastställts av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige?
• Har alla Norrbottens läns landstings sjukhus och vårdinrättningar utbildat
sin personal i ledsagning av synskadade?
• Anser Du att Norrbottens läns landsting beaktar den av Sveriges Riksdag
antagna ”Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder”?

Margareta Henricsson (NS)
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Bilaga
Svar på interpellation nr 7-11 om
ledarhundar i landstingets lokaler
Margareta Henricson (NS) frågar mig:
1. Av vilken anledning är sjukhusen och vissa vårdcentraler i Norrbotten
känsligare för hundallergi än andra landsting som ger synskadade personer med ledarhund tillträde till landstingets lokaler?
2. Anser Du att det är tillräckligt med att sjukhus och vårdinrättningar har
en uttalad policy att inte släppa in ledarhundar längre in på vårdinrättning än till receptionen o.s.v., men att något skriftligt dokument inte
finns att lämna ut trots att det borde vara en offentlig handling?
3. Varför har dessa ovannämnda policydokument, ”uttalad policy” och
”rutindokument” inte fastställts av landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige?
4. Har alla Norrbottens läns landstings sjukhus och vårdinrättningar utbildat sin personal i ledsagning av synskadade?
5. Anser Du att Norrbottens läns landsting beaktar den av Sveriges Riksdag
antagna ”Konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder”?
Mitt svar på den första frågan är att det förmodligen inte har uppkommit klagomål och allvarliga incidenter vid dessa landsting ännu. Här i Norrbotten
har klagomål från patienter och anställda riktats mot att ledarhundar vistas i
landstingets lokaler och väntrum där alla människor oavsett funktionshinder
ska kunna vistas. Jag har ingen anledning att ifrågasätta de fakta som redovisas i interpellationen. I denna framgår det mycket tydligt att landstinget inte
kan utesluta att patienter eller anställda kan reagera med svåra symtom när
de vistas i en lokal där hundar finns eller har befunnit sig.
På den andra frågan så har vi valt att använda en uttalad policy i detta fall
eftersom den skapar en större möjlighet att ta hänsyn till lokala förutsättningar. Policyn för landstinget har dessutom vuxit fram under lång tid.
Vad avser fråga tre så konstaterar jag att en liknande interpellation besvarades 2001 och då svarade ansvarigt landstingsråd: ”Jag utgår från att den
synskadade som alternativ erbjuds personlig ledsagning och att ledarhunden
tas om hand på lämpligt sätt. Det är inte att begränsa möjligheten för synskadade att besöka våra lokaler utan ett sätt att öppna dem för alla människor oavsett funktionsförmåga”.
Jag ser idag ingen anledning att svara på annat sätt och jag vet att organisationen tillämpar denna inriktning. Jag ser inget behov av att reglera denna
fråga ytterligare genom politiska beslut.
På fråga fyra så är svaret att landstinget inte har utbildat all personal vid
sjukhus och vårdcentraler för ledsagning. Huvuddelen av besök som genom-
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förs vid sjukhus är planerade i förväg. Det innebär att verksamheten har goda
förutsättningar att ta emot och utse den mest lämpade ledsagaren.
På den sista frågan är svaret är ja. Frågan om ledarhundar på vårdinrättningar
har utretts av Handikappombudsmannen 1998 och prövats i kammarrätten i
Sundsvall 2003 och 2005. Kammarrätten valde att inte ta upp ansökan om
rättsprövning. Vidare så valde Diskrimineringsombudsmannen så sent som
maj i år att inte driva en anmälan av en synskadad person i Gällivare, avseende påstådd diskriminering p g a begränsningar av möjligheten att medföra
ledarhund på Gällivare sjukhus, till domstol. Genom detta så anser jag att
den policy som landstinget tillämpar har blivit noggrant granskad och godkänd.
Dessa instanser har sannolikt kommit fram till samma slutsats som landstinget bygger hela sitt resonemang på nämligen att en grupp med ett funktionshinder inte kan sättas framför en annan grupp med ett annat funktionshinder.

Kent Ögren (S)

74

LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 15-16 JUNI 2011

Bilaga
Interpellation nr 8-11 Vad är fakta
om antalet operationer i Kiruna
Till landstingstyrelsens ordförande Kent Ögren (S):
Har operationerna i Kiruna minskat eller ökat?
Under vinterns och vårens debatt om akutkirurgin i Kiruna har Kent Ögren
framfört olika argument för att underbygga sin uppfattning om att, akutkirurgin i Kiruna bör läggas ner. Dessa argument har inte alltid varit förenliga
med varandra.
Som debattmetod kan det vara effektivt, då det försvårar för oppositionen
och andra debattmotståndare i frågan, om man ena dagen säger att orsaken är
”för få operationer” och när fakta talar däremot säger ”för många operationer”. De blir emellertid ett demokartiskt problem om debatten förs på ett sätt
så att det blir omöjligt för medborgarna att följa debatten och förstå de olika
uppfattningarna som står mot varandra.
Ofta har Kent Ögren framfört argumentet att orsaken till att lägga ner akutkirurgin är att det opereras för lite i Kiruna men vid annat tillfälle har samme
Kent Ögren framfört argumentet att ”det opereras för mycket i Kiruna, att de
har överutnyttjat avtalet”.
• Den självklara frågan blir då: Vad menar egentligen Landstingsstyrelsens
ordförande?
Gunnar Selberg (C)
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Bilaga
Svar på interpellation nr 8-11 om
antalet operationer i Kiruna
Med hänvisning till debatten om operationsverksamheten vid Kiruna sjukhus
frågar Gunnar Selberg (C) mig vilka argument jag står för när det gäller avveckling av operationsverksamheten vid sjukhuset.
Låt mig först säga att Gunnar Selberg sannolikt är en av de få personer i länet som inte har förstått vad jag uttryck i frågan om operationsverksamheten
i Kiruna.
Min åsikt är att är ett allt för litet befolkningsunderlag i Malmfälten sammantaget för att det ska kunna bedrivas en kirurgisk verksamhet av hög kvalitet
och med god effektivitet. Det är orsaken till varför jag och majoriteten i
landstingsfullmäktige anser att de åtgärder som kräver centraloperationsresurser ska koncentreras till Gällivare sjukhus.

Kent Ögren (S)
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Bilaga
Interpellation nr 9-11 om värdet av
relevanta uppgifter i debatten
Till landstingsstyrelsens ordförande Kent Ögren (S):
I debatten om Kirunas akutkirurgis vara eller inte vara, har Landstingsstyrelsens ordförande på olika sätt försökt underbygga sina argument om att akutkirurgin i Kiruna bör läggas ner. Kent Ögrens ambitioner förefaller obegripliga utifrån ett patientperspektiv och står även i strid med Hälso- och sjukvårdslagen lagens § 2. …en vård på lika villkor för hela befolkningen. Ingen
kan väl anse att det är ”lika vård” om vissa av de större orterna i länet har
väsentligt längre till nödvändig vård än andra. Det finns inte heller en enda
OBEROENDE expert som skulle hävda att riskerna inte ökar om man ökar
avståndet och tiden till ett akut kirurgiskt omhändertagande.
Mot den bakgrunden är det förståeligt att Kent Ögren har svårt att hitta trovärdiga argument för en nedläggning men trots detta finns det anledning att
förvänta sig att de argument som ändå framförs är relevanta och korrekta. Ett
mindre relevant argumenten som framförts av Kent Ögren har varit att ”Kirunas befolkning har minskat jämfört med 1995” (16 år sedan). Då är det
lika relevant att förstärka sjukvården i Kiruna då befolkningen har ökat, faktiskt med hela 20 %, sedan 1950. Så sent som i höstas (2010) utryckte faktiskt Landstingsstyrelsens ordförande själv att akutkirurgin i Kiruna skulle
vara kvar. Det enda relevanta jämförelsetalet (beträffande befolkningsförändring) blir ju då hösten 2010. Och frågan blir då; har Kirunas befolkning
minskat så kraftigt sedan hösten 2010 att det motiverar en så drastisk förändring som nu föreslås, som i praktiken innebär en nedläggning av sjukhuset i
Kiruna?
Kirunas befolkning uppgick till 22970 den sista november 2010 och till
22951 den 15 april 2011. Till dessa skall ytterligare minst 70 entreprenörer
adderas. Kirunas dagbefolkning har således ökat med ca 50 personer. Den
enkla slutsatsen är att Kirunas befolkningsutveckling INTE är ett skäl att
genomföra de förändringar som nu föreslås, tvärt om så bör sjukvården stärkas i Kiruna. Utöver befolkningsutvecklingen borde även den potentiella
tillväxten vägas in. Det finns sannolikt ingen annan ort i Landet med samma
tillväxtpotential som Kiruna har idag.
Det har också funnits ett flertal mindre trevliga inslag i debatten där Landstingsstyrelsens ordförande har uttalat sig kränkande och nedlåtande mot de
som han kanske anser inte borde delta i debatten. Det finns sannolikt många
människor, även i Landstingsfullmäktige som drar sig för att engagera sig i
debatten om det finns risk att de blir utsatta för personangrepp och ren
smutskastning.
Sjukvården är bland det viktigaste vi har men demokratin är faktiskt ännu
viktigare. För att demokratin ska fungera är det viktigt att debatten är någorlunda anständig och korrekt så att så många människor som möjligt känner
en lust och entusiasm att för att delta i debatten. Ett enkelt sätt att åstadkomma en förbättring är att vi som politiker beter oss anständigt beträffande
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såväl urval av parametrar i debatten som attityd mot andra människor, oavsett om dessa är politiker eller inte.
• Håller Landstingsstyrelsens ordförande med om vikten av att använda
relevanta uppgifter och värdet av att bemöta de som har en annan uppfattning respektfullt?
• Hur tänker i så fall Landstingsstyrelsens ordförande agera för att förbättra
bristerna på dessa områden?
Gunnar Selberg (C)
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Bilaga
Svar på interpellation nr 9-11 om
värdet av relevanta uppgifter i debatten
Med hänvisning till debatten om operationsverksamheten vid Kiruna sjukhus
frågar Gunnar Selberg (C) mig
1. Håller landstingsstyrelsens ordförande med om vikten av att använda
relevanta uppgifter och värdet av att bemöta de som har en annan uppfattning respektfullt?
2. Hur tänker i så fall landstingsstyrelsens ordförande agera för att förbättra
bristerna på dessa områden?
Jag delar Gunnar Selbergs uppfattning om att debatten ska bygga på relevanta uppgifter och att debatten ska präglas av respekt. Det är alltid min ambition att leva upp till dessa enkla krav.

Kent Ögren (S)
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