Landstingsstyrelsens
protokoll
Sammanträdet den 13 augusti 2003
§ 160–165
Beslutande
Yvonne Stålnacke (s), ordförande
Kenneth Backgård (ns)
Kent Ögren (s), vice ordförande
Margareta Henricsson (ns)
Marita Björkman (s)
Doris Sevä-Messner (ns)
Monica Carlsson (v)
Maria Salmgren (m)

Folke Spegel (s)
Ann-Christine Åström (ns)
Bengt Ek (s)
Stefan Tornberg (c)
Agneta Granström (mp)
Ingmari Åberg (v), ersättare
Jens Sundström (fp)

Ersättare
Lars Wikström (kd)
Handläggare
Enligt särskild förteckning
Sekreterare

Gunder Berg
Justerat den 18/8 2003

Justerat den 18/8 2003

Yvonne Stålnacke, ordförande

Stefan Tornberg, justerare

Bevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den
19/8 2003. Överklagandetiden utgår den 9/9 2003.

Gunder Berg

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 13 AUGUSTI 2003

Val av protokolljusterare 4
Slutlig föredragningslista 4
Närvarorätt 4
Ytterligare åtgärder för ekonomi i balans 4
Riktlinjer för politisk information vid landstingets sjukvårdsinrättningar inför
folkomröstningen i september 2003 8
Ändrad starttidpunkt för styrelsesammanträdet den 29 oktober 2003 8

2

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 13 AUGUSTI 2003

Närvarande handläggare
(Hela eller delar av sammanträdet)
Namn
Mona Wilsson
Anne Öhman
Gunnar Persson
Stefan Svärdsudd
Bo Nilsson
Jan-Erik Nygård
Bo Westerlund
Hans Rönnqvist
Tore Norén
Annika Stenman
Majlis Granström
Göran Wallo

Befattning
T f landstingsdirektör
Chef för sekretariatet
Stabssamordnare
Chef för ekonomienheten
T f chef för personalenheten
Chef för IT-enheten
Chef för division Primärvård
Chef för division Opererande specialiteter
T f chef för division Medicinska specialiteter
Chef för division Vuxenpsykiatri
Chef för division Kultur och utbildning
Chef för division Service

3

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 13 AUGUSTI 2003

§ 160

Val av protokolljusterare
Stefan Tornberg (c) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 161

Slutlig föredragningslista
Utdelad preliminär föredragningslista fastställs.

§ 162

Närvarorätt
Beslutas att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 163

Ytterligare åtgärder
för ekonomi i balans
Dnr 1651-03

Ärendebeskrivning
Vid landstingsstyrelsen den 3 juni 2003 redovisade landstingsdirektören i anslutning till sin rapport åtgärder som planeras för att förbättra ekonomin inom
divisionerna Primärvård, Opererande specialiteter och Medicinska specialiteter. Spareffekten av åtgärderna beräknas till drygt 87 mkr på årsbasis,
varav 12 mkr utgör sänkta kostnader inom division Service.
Mot bakgrund av landstingets ekonomiska situation redovisar nu landstingsdirektören och berörda divisionschefer följande ytterligare förslag till åtgärder
för att uppnå ekonomi i balans. De spareffekter som anges avser helårseffekter.
Förslag från division Primärvård

 Översyn av observationsplatser och jourer. Beräknad spareffekt 4 mkr.
 Utvidgad översyn av filialer och samverkan med Folktandvården. Beräknad spareffekt 0,5 mkr.
 Striktare riktlinjer inom hjälpmedelsområdet. Spareffekten kan inte bedömas i nuläget.
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 Avveckling av avdelning Flottaren vid Gällivare sjukhus. Beräknad
spareffekt 7,7 mkr.
Den samlade spareffekten beräknas alltså till totalt 12,2 mkr på årsbasis.
Förslag från division Opererande specialiteter

 Minskning med 30–50 vårdplatser och av jourverksamhet. Beräknad
spareffekt 17 mkr.
 Inga operationer utförs på kvällar, nätter och helger vid sjukhusen i
Kiruna, Kalix och Piteå. Dock garanteras fullvärdigt akut omhändertagande, akut verksamhet bedrivs på dagtid under vardagar och beredskap
för förlossningsverksamhet finns vid Kiruna sjukhus. Beräknad spareffekt
19 mkr.
 Minskade sjuktransporter genom hemtagning av hjärtsjukvård. Beräknad
spareffekt 5 mkr.
 Ordinationsavgift införs för vissa hjälpmedel. Beräknad spareffekt
1,5 mkr.
Den samlade spareffekten beräknas alltså till 42,5 mkr på årsbasis.
Förslag från division Medicinska specialiteter

 Minskning med 130–150 vårdplatser. Beräknad spareffekt 57 mkr. Av de
ca 200 vårdplatser som varit stängda under sommaren 2003 förlängs
stängningen av 50 platser, fördelad med ca 10 platser per sjukhus.
 Minskning av jourkostnader. Beräknad spareffekt 5 mkr.
 Översyn av administration och ledning. Spareffekt 3 mkr.
 Översyn av bemanningen. Beräknad spareffekt 8 mkr.
 Minskad utomlänsvård genom hemtagning av hjärtsjukvård. Beräknad
spareffekt 8 mkr.
 Minskning av inhyrd personal. Beräknad spareffekt 6 mkr.
 Minskning av semesterlöneskuld. Beräknad spareffekt 7 mkr.
 Minskade laboratoriekostnader. Beräknad spareffekt 5 mkr.
 Översyn av bassängverksamheten. Beräknad spareffekt 1 mkr.
 Översyn av mottagningsverksamheten. Beräknad spareffekt 5 mkr.
Den samlade spareffekten beräknas alltså till 105 mkr på årsbasis. Av detta
ingår 33 mkr i de åtgärder som redovisades vid styrelsesammanträdet den
3 juni.
Division Service

När de andra divisionerna genomför förändringar i sina verksamheter så
kommer även division Service att påverkas. Vilka konsekvenser som uppstår
av föreslagna ytterligare åtgärder och de ekonomiska effekterna av dessa kan
inte bedömas i nuläget utan kommer att redovisas senare.
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Förslag till andra åtgärder att överväga

 Översyn av avgifter, hjälpmedel och sjukresor.
 Ökad intäktsfinansiering av Garnis rehab.
 Minskning av anslag till organisationer.
Totala spareffekter

Som tidigare nämnts beräknas spareffekterna av de förslag som redovisades
för styrelsen den 3 juni till drygt 87 mkr. Spareffekterna av nu redovisade
ytterligare åtgärder beräknas till närmare 127 mkr; totalt alltså ca 214 mkr.
Från detta ska dras de omställningskostnader som uppstår för att genomföra
åtgärderna. Det handlar främst om kostnader för personalpolitiska åtgärder
och ombyggnationer samt investeringar i medicinsk teknik och IT. Hur stora
dessa kostnader blir kan dock inte bedömas i nuläget.

Förslag till beslut
1 Förslaget om att förlänga stängningen av 50 vårdplatser inom division
Medicinska specialiteter efter sommaren 2003 bifalls. Effekterna av den
fortsatta stängningen ska analyseras och redovisas i den pågående översynen av vårdplatser och jourer.
2 Underlag för bedömning av förslaget om att inte utföra operationer under
kvällar, nätter och helger vid sjukhusen i Kiruna, Kalix och Piteå ska redovisas till styrelsen den 27 augusti 2003. Utformningen av verksamheten
i Kiruna fastställs i samband med beslut om öppnandet av förlossningsoch BB-verksamheten där.
3 Underlag för bedömning av förslaget om hemtagning av hjärtsjukvård ska
redovisas till styrelsen den 27 augusti 2003.
4 Översynen av vårdplatser och jourer ska redovisas till styrelsen den
29 oktober 2003.
5 Översynen av vårdavgifter, hjälpmedel och sjukresor ska redovisas till styrelsen den 29 oktober 2003.
6 Till styrelsen den 29 oktober 2003 ska även redovisas underlag för bedömning av förslagen om:


Översyn av bassängverksamheten.



Minskning av organisationsanslagen.

7 Övriga redovisade åtgärder kan verkställas utan särskilda styrelsebeslut.
-----------------------------------------------------

Yrkanden och propositionsordning
Yrkande 1

Jens Sundström (fp):
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 Beslutspunkt 2 ska ändras till att även beslut om kirurgin i Kiruna ska
fattas vid styrelsesammanträdet den 27 augusti 2003.
 Redovisningen enligt beslutspunkt 4 ska tidigareläggas som en konsekvens
av att vi redan vid styrelsesammanträdet den 27 augusti ska få en redovisning av förändringen av jourerna runt akutkirurgin samt att minskningen
av antalet vårdplatser tidigareläggs.
 I beslutspunkt 7 ska ingå att ökad intäktsfinansiering av Garnis rehab ska
föregås av att verksamheten konkurrensutsätts.
Yrkande 2

Jens Sundström (fp), med instämmande av Yvonne Stålnacke (s) och
Kenneth Backgård (ns):
 Till styrelsesammanträdet den 27 augusti 2003 ska en särskild åtgärdsplan
presenteras, i vilken alla divisioner redovisar vilka kortsiktiga åtgärder de
kan vidta för att sänka kostnaderna för år 2003.
Propositionsordning

Följande propositionsordning godkänns:
1 Proposition på beslutsförslag 1.
2 Proposition på beslutsförslag 2 och första punkten i yrkande 1.
3 Proposition på beslutsförslag 3.
4 Proposition på beslutsförslag 4 och andra punkten i yrkande 1.
5 Proposition på beslutsförslag 5.
6 Proposition på beslutsförslag 6.
7 Proposition på beslutsförslag 7 och tredje punkten i yrkande 1.
8 Proposition på yrkande 2.
Ordföranden ställer först propositioner enligt punkterna 1–7 och finner att
beslutsförslaget antas i samtliga fall.
Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 2 och finner att det antas.
-----------------------------------------------------

Beslut
Enligt beslutsförslaget med tillägg enligt yrkande 2.
Särskilt yttrande

Av Kenneth Backgård (ns), Margareta Henricsson (ns), Doris Sevä-Messner
(ns) och Ann-Christine Åström (ns):
Vi anser att åtgärderna inom akutkirurgin som avser nedläggning i Kiruna
inte ska tas separat i förhållande till beslut om öppnande av förlossning och
BB, eftersom det är ömsesidigt beroende verksamheter. Vi anser inte att den
lösning som redovisats, med ett operationslag enbart i beredskap för akuta
snitt, är en optimal lösning. Detta operationslag finns på plats och kan således
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användas även i annan akutkirurgisk verksamhet. Akutkirurgin i Kiruna, Kalix och Piteå bör inte läggas ner.
Anteckning

Sammanträdet är ajournerat för överläggningar kl 11.30–11.45.

§ 164

Riktlinjer för politisk information
vid landstingets sjukvårdsinrättningar
inför folkomröstningen i september
2003
Dnr 1649-03

Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat att det den 14 september 2003 ska hållas en folkomröstning om införande av euron. Omröstningen gäller ja eller nej till frågan
”Anser du att Sverige ska införa euron som valuta?”.
Landstingsstyrelsen fastställde den 27 mars 2002 (§ 49) riktlinjer för politisk
information vid landstingets sjukvårdsinrättningar inför 2002 års val till riksdag, landsting och kommuner. Behov finns av att fastställa riktlinjer även för
folkomröstningen.

Förslag till beslut
1 De av styrelsen fastställda riktlinjerna inför 2002 års val ska tillämpas
även inför den nu aktuella folkomröstningen.
2 Förutom de politiska partierna ska intresseorganisationer för Ja- respektive
Nej-sidan omfattas av riktlinjerna.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

§ 165

Ändrad starttidpunkt för
styrelsesammanträdet den 29 oktober
2003
Dnr 1650-03

Ärendebeskrivning
Styrelsens sammanträde den 29 oktober 2003 föreslås börja kl 10.00, istället
för som tidigare planerats kl 13.00.
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Beslut
Förslaget bifalls.
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