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§ 142

Val av protokolljusterare
Ann-Christine Rutqvist (c) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 143

Slutlig föredragningslista
Utsänd preliminär föredragningslista fastställs efter följande ändringar:
 Ärendet "Yttrande över läkaren Tore Gustavssons begäran om ersättningsanslutning till sjukförsäkringen" utgår, eftersom det redan avgjorts
av försäkringskassan.
 Ärendet "Nominering till länsarbetsnämndens delegation för yrkesinriktad
rehabilitering" tillkommer.

§ 144

Landstingsdirektörens rapport
Dnr 59/92

Controllerrapport 9210
Som bilaga till min rapport medföljer controllerrapport 9210. Syftet med controllerrapporten är landstingsstyrelsens uppföljning av nämnder och direktioners måluppfyllelse. Rapporten används vidare av oss som diskussionsunderlag
med förvaltningarna samt internt inom respektive förvaltning.
I denna rapport har även medtagits svar på de frågor som väckts av landstingsstyrelsen med anledning av tidigare controllerrapporter.
Med anledning av förvaltningarnas förklaringar till minskningen av distriktssköterskebesöken kommer vi att följa upp besöksutfallet 1992. Vidare
finns all anledning att följa upp kontinuiteten och kvaliten inom den psykiatriska verksamheten, bl a i den översyn av psykiatrin som planeras under
1993.
Slutligen vill jag lite närmare kommentera telefontillgängligheten och länstrafiken.
Telefontillgänglighet

I svaret om telefontillgängligheten har både Gällivare och Kalix ifrågasatt
controllergruppens tolkning av landstingsplanens mål och begär styrelsens
förtydligande. I förvaltningssvaren framförs bl a att tillgängligheten endast
bör gälla primärvården och att normala öppettider på ca 40 timmar per vecka
är diskutabelt.
Landstingsplanens mål om telefontillgänglighet gäller naturligtvis alla mottagningar och avdelningar, dvs både inom primärvård och länssjukvård. Det
ska dessutom vara möjligt att komma fram på telefon under dagtid.
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Länstrafiken

Förutom det som tas upp i controllerrapporten finns anledning att väcka frågan om det trafikpolitiska handlingsprogrammet för Länstrafiken.

Centerns landstingsgrupp motionerade 1990 (nr 2/90) om behovet av
ett trafikpolitiskt program. Ett handlingsprogram, ansåg man, behövs
för att landstinget som ett led i sitt ägaransvar i Länstrafiken ska kunna
uttala mål för verksamheten och följa upp de anslag som landstinget
årligen ställer till förfogande.
Det yttrande som landstingsstyrelsens lämnade i frågan bifölls av lands- tingsfullmäktige. Enligt yttrandet ska programmet ges formen av en flerårig strategiplan, som kan läggas till grund för årliga trafikförsörjningsplaner, enligt
följande modell:
Länstrafikens styrelse utarbetar vart tredje år ett förslag till strategiplan som
föreläggs landstinget och kommunerna för yttrande. I planen redovisas bl a:
 Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten, policy för trafikstandard o dyl.
 Förändringar i resvanor, attityder, krav, behov, kvalitet, service, o s v.
 Prognos över inkomst- och utgiftsutvecklingen.
 Tänkbara utvecklingsalternativ.
 Analys av alternativens ekonomiska och servicemässiga konsekvenser
samt krav på bidrag från huvudmännen.
Efter genomförd remissomgång fastställs strategiplanen på Länstrafikens bolagsstämma, där samtliga huvudmän är representerade.
Eftersom införandet av strategiplanen måste ske i samförstånd med övriga
parter i Länstrafiken togs frågan upp i SLAKO (samarbetsorganet mellan
landstinget och kommunerna). Ärendet behandlades i SLAKO den 11 december 1990, vilket resulterade i ett uppdrag till Länstrafikens styrelse att
utveckla formerna för en flerårig strategiplan i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.
Tanken var alltså att de trafikpolitiska frågorna skulle komma upp på landstingets bord i samband med att Länstrafikens styrelse redovisar sin planering.
Detta har dock inte blivit fallet eftersom Länstrafiken ännu inte inkommit med
någon flerårig strategiplan. Detta dokument har sedan beslutet fattades efterfrågats i fullmäktige 1991 via en interpellation (nr 17/91).
Landstingets möjlighet att påverka Länstrafikens verksamhet är för nuvarande
inskränkt till den årliga trafikplan (tabellverk) som antas av bolags- stämman.
Fullmäktiges behov av att diskutera trafikpolitiska frågor av mer långsiktig
och strategisk karaktär kvarstår dock oförändrat.

Luleå-Bodenutredningen, etapp 2
I och med att styrelsen och fullmäktige nu godkänt utredningsrapporterna om
det gemensamma sjukhuset och preciserat vilka alternativa lokaliseringar som
ska utredas kan arbetet med den andra etappen påbörjas.
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För en betydande del av det arbetet avser jag att anlita konsulter. Som projektledare kommer jag tillsammans med en mindre styrgrupp att svara för
kontakterna med de anlitade konsulterna. Följande bild illustrerar arbets- sättet:
Inledningsvis har jag anlitat följande konsulter: NAB Arkitekter & Ingen- jörer (med samordningsansvar), FFNS Arkitekter i Luleå, ARKAB och MAF
Arkitektkontor AB. Därutöver kan det även bli aktuellt att anlita ytterligare
konsulter i projektet.
Parallellt med att konsulterna fullgör sin del av arbetet kommer även konsekvenserna av de olika lokaliseringsalternativen för t ex primärvård och ambulanssjukvård att bedömas.

Fortsatt minskad sjukfrånvaro
Sedan 1989 ger landstingsförbundet ut en årlig rapport om sjukfrånvaron i
landstingen. Jag har tidigare rapporterat att 1990 års sjukfrånvaro minskade
jämfört med 1989 års.
De preliminära siffrorna för 1991, som nu inkommit, visar på en fortsatt
minskning.
Norrbotten minskar mer än genomsnittet...

Sedan 1989 har sjuktalet för Norrbottens läns landsting minskat från 29,8
dagar till 24,2 dagar, dvs med 5,6 dagar (18,8%) medan landstingen i genomsnitt har minskat med 3,0 dagar (11,6%).
Om vi jämför förändringarna i sjuktalet under samma period med våra närmaste grannar, dvs norrlandstingen, får vi följande resultat:
örändring i sjuktalet 19891991
Landsting
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Genomsnitt för landstingen

Kvinnor
- 5,9
- 2,5
- 0,5
- 3,8
- 3,0

Män
-3,8
- 2,2
- 3,4
- 3,9
- 2,9

Samtliga
-5,6
-2,5
- 1,1
- 3,9
- 3,0

Vi har också fått uppgift om att sjuktalet för vårt landsting minskat mer än
för gruppen "anställda i Norrbotten". Minskningen för den gruppen under
samma period blev 4,7 för kvinnor, 3,3 för män och för samtliga 4,0.
...men än har vi en bit kvar

Även om vi har fått en kraftig minskning och närmat oss genomsnittet för
landstingen så har vi en bit kvar, närmare bestämt 1,3 dagar. Bland norrlandstingen har Västernorrland det lägsta sjuktalet.
1991
Landsting
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Genomsnitt för landstingen

Kvinnor
25,6
33,9
34,1
25,2
24,1
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Män
15,0
20,1
19,1
14,9
16,4

Samtliga
24,2
31,7
31,4
23,7
22,9
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Intern information 1992
Den interna informationen 1992 har till stor del kretsat kring Luleå-Bodenutredningen, men även andra områden har berörts. Chefsinformationen f.v.b
har sänts ut sex gånger och ytterligare minst två är planerade. Nya journalen
har utkommit 8 gånger och ytterligare två är planerade. En folder med information om utredningen har skickats till alla anställda, med svarskupong för
beställning av rapporterna.
I samband med rapporterna ett och tre genomfördes fyra seminarier vid sammanlagt 36 tillfällen, för personalen i Luleå och Boden.
En broschyr om hur vi lagt upp och genomfört informationen kring LuleåBodenutredningen, har också producerats. Den har distribuerats genom f.v.b
och efter beställning via svarskupong.
Arbetet med strukturarbetet och besparingen på 176 mkr inom länssjuk- vården i Luleå-Bodenområdet och Malmfälten har startat. Information om sparkraven och om diskussionerna i respektive sjukvårdsdistrikt kommer att samordnas.
Eftersom stora oklarheter om hur vi ska använda vår grafiska profil tycks
råda på förvaltningar och basenheter, ska den profilkatalog som trycktes för
två år sedan, revideras. Innan årsskiftet ska en ny katalog med tydligare anvisningar, produceras.
Precis som förra året producerar vi även i år en förteckning från A-Ö över
vilka personalförmåner man har som landstingsanställd. Den skickas till alla
landstingsanställda i det årliga julutskicket tillsammans med kalendern 1993.
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Inkomna remisser
Följande handläggning planeras för inkomna remisser:
Remissen avser

Yttrande
Handläggning
senast
1993-01-04 Inget yttrande avges.

Betänkandet (SOU 1992:93) Svensk skola i
världen
Läroplanskommitténs betänkande (SOU
1992:94) Skola för bildning och Betygsutredningens betänkande (SOU 1992:86) Ett nytt
betygssystem
Departementspromemoria (Ds 1992:115)
Valfrihet i skolan
Psykiatriutredningens slutbetänkande (SOU
1992:73) Välfärd och valfrihet

1993-01-11 Inget yttrande avges.

1993-01-15 Inget yttrande avges.

Handikapputredningens slutbetänkande (SOU
1992:52) Ett samhälle för alla

1993-03-15 Landstingsstyrelsen lägger
förslag till yttrande 1993-02-24.
Landstingsfullmäktige avger
yttrande 1993-03-18
1993-05-17 Landstingsstyrelsen lägger
förslag till yttrande 1993-02-24
Landstingsfullmäktige avger
yttrande 1993-03-18

Beslut
1 Rapporten godkänns.
2 Controllerrapportens avsnitt om läkarbemanning vid akutmottagningar
och jourcentraler: Frågan ska ägnas särskild uppmärksamhet i strukturöversynen för Luleå-Bodenområdet och Malmfälten.
3 Controllerrapportens avsnitt om läkemedelskonsumtion i glesbygd:
Chefsöverläkarna i psykiatri och medicin samt vid berörda vårdcentraler
ges i uppdrag att bedöma materialet och inkomma med synpunkter till
landstingsstyrelsen senast den 1 mars 1993.
4 Landstingsdirektörens samt controllerrapportens avsnitt om länstrafiken: Länstrafikens styrelse anmodas inkomma med uppgift om vilka åtgärder man tänker vidta med anledning av redovisade synpunkter.
5 Controllerrapportens avsnitt om klinikers utbildningsvärde: Kansliet ges
i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningsledningar överväga
behov av lämpliga åtgärder och att rapportera resultatet till landstingsstyrelsen senast den 1 mars 1993.
6 Controllerrapportens avsnitt om länssjukhusremisser från Kiruna: Ny
uppföljning ska göras i slutet av 1993.
7 Controllerrapportens avsnitt om sjukfrånvaron i Kirunaförvaltningen:
Förnyad mätning ska göras snarast.
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§ 145

Landstingsstyrelsens plan 1993
Dnr 7/92

Ärendebeskrivning
Landstingets årliga verksamhetsplanering är en sammanhållen och kontinuerlig process som sker i sex steg:
1 Landstingsfullmäktige fastställer i maj/juni direktiv för Landstingsplanen i
form av övergripande mål för verksamheterna, prognos över resurserna
samt förslag till ekonomiska och andra verksamhetsramar.
2 Förvaltningarna svarar i september på direktiven i form av preliminära
förvaltningsplaner.
3 Landstingsstyrelsen utarbetar förslag till Landstingsplan i oktober.
4 Landstingsfullmäktige fastställer Landstingsplanen i november.
5 Förvaltningarna fastställer sina förvaltningsplaner i december.
6 Förvaltningscheferna fastställer därefter produktionsplaner för basenheterna.
Föreliggande planförslag avser alltså styrelsens förvaltningsplan (steg 5).
Landstingsdirektören ansvarar för verkställigheten inför styrelsen. Det är
också landstingsdirektören som fastställer Arbetsplan 1993 för kansliet, vilken är kansliets produktionsplan (steg 6).

Beredningsförslag
1 Planförslaget fastställs.
2 Ordföranden Karl-Gunnar Holmqvist, eller den han i sitt ställe för särskilda fall förordnar, befullmäktigas att för landstinget under 1993 underteckna avtal, kontrakt, låne-, köpe-, borgens- och andra jämförbara handlingar. Som villkor för fullmakten gäller att beslut i den sak respektive
handling avser ska ha fattats av behörig instans inom landstinget.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
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§ 146

Fördelning av medel
för materialförsörjning
Dnr 1149/91

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har beslutat, § 126/91, att en gemensam MA-förvaltning
ska bildas för att effektivisera materialförsörjningen. Landstingets samlade
kostnader för verksamheten ska därvid minska med 4 mkr.
Bildandet sker stegvis. I en första etapp ska centralförråd inklusive inköp,
medicinteknisk verksamhet och hjälpmedelsförråd överföras från LuleåBodenförvaltningen till Länsservice (f d NLL-Försörjning). Vid överför- ingen ska verksamheten effektiviseras med 1,75 mkr.
I Landstingsplan 1993 har Luleå-Bodenförvaltningens resursram minskats
med 21,1 mkr i 1993 års prisnivå som en följd av överföringen. Samtidigt har
7,25 mkr tillförts berörda förvaltningar för köp av medicintekniska tjänster.
Vidare har en besparing på 0,5 mkr gjorts inom Länsservice.
Resterande 13,35 mkr har temporärt tillförts Länsservice. Efter minskning
för kvarvarande besparingskrav på 1,25 mkr ska återstoden (12,1 mkr) fördelas tillbaka till berörda förvaltningar för köp av förrådstjänster. Landstingsstyrelsen har bemyndigats att göra denna omfördelning.
Följande omfördelning till berörda förvaltningar föreslås:
Luleå-Bodenförvaltningen

8777,0 tkr

Primärvårdsförvaltningen, Luleå

1963,1 tkr

Primärvårdsförvaltningen, Boden

960,0 tkr

Tandvårdsförvaltningen

220,4 tkr

Omsorgsförvaltningen

120,0 tkr

Utbildningsförvaltningen

40,1 tkr

Landstingets kansli

20,0 tkr

TOTALT

12 100,6 tkr

Beredningsförslag
1993 års landstingsbidrag till Länsservice minskas med 13351,4 tkr, varav
12100,6 tkr omfördelas till förvaltningarna enligt ovanstående förslag och
1250,8 tkr är ett sparkrav.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
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§ 147

Effektivisering av
hjälpmedelsverksamheten
Dnr 1182/92

Ärendebeskrivning
Landstingsstyrelsen har fullmäktiges uppdrag att effektivisera hjälpmedelsverksamheten. I Landstingsplan 1993 bemyndigades landstingsstyrelsen att
besluta om erforderliga organisatoriska och budgetmässiga förändringar utifrån principen att hjälpmedelsansvaret ska integreras i övrigt decentraliserat
verksamhetsansvar.
Tidigare beslut

Grunden för effektivisering av hjälpmedelsverksamheten lades i och med att
landstingsstyrelsen den 28 november 1991 beslöt att en gemensam MA - förvaltning ska inrättas(NLL-Försörjning). I den nya förvaltningen ingår hjälpmedelsförråd, centralförråd, inköp och medicinteknisk verksamhet. Försörjningsnämnden har i förvaltningsplan 1993 redovisat den organisatoriska uppbyggnaden av verksamheten och samtidigt presenterat den nya benämningen,
som är Länsservice.
I Arbetsplan 1992 för landstingets kansli finns en särskild projektgrupp tillsatt med uppdrag att se över hjälpmedelsdelegationens roll, ordinatörsrollen
samt kopplingen mellan budgetansvar och beslutanderätt. Gruppen har i rapport daterad 15 september 1992 redovisat sina förslag.
I Landstingsplan 1993 föreskrivs att Länsservice i sin helhet - och därmed
också förrådshållningen av hjälpmedel - ska fungera som resultatenhet.
Överväganden

Med utgångspunkt i ovannämnda beslut och uppdrag görs här en sammanfattning av de överväganden som ligger till grund för beredningsförslaget i
ärendet:
 Väl fungerande hjälpmedel är en förutsättning för att funktionshindrade
människor ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Kompetensen för
ordination och utprovning ska finnas lokalt. Det betyder att LuleåBodendirektionens övergripande samordningsansvar för hjälpmedelsverksamheten i länet och den därtill kopplade länsverksamheten vid hjälpmedelscentralen kan upphöra.
 En viktig förutsättning för att upprätthålla god budgetdisciplin är att ordinationsrätten så långt möjligt direkt kombineras med ekonomiskt ansvar. I
de flesta fall är detta också möjligt men några undantag finns. Dessa behandlas i avsnittet om budgetmässiga konsekvenser.
 Det krävs ett välfungerande och kraftfullt datorstöd, som förmår ge ett
tillförlitligt och aktuellt underlag för uppföljning och planering. Nuvarande
ADB-system måste ersättas med nytt, vilket beräknas kunna ske under år
1993.
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 För vissa hjälpmedel - komplicerade och som regel dyra och lågfrekventa krävs särskild kompetens för ordination och utprovning.
 I ett decentraliserat system måste kostnaderna kunna fördelas ut på basenheter och dessutom måste kostnaderna för dyrare hjälpmedel kunna fördelas över tiden. För att klara den sistnämnda uppgiften krävs ett leasingssystem, vilket förutsätts bli infört under år 1993. Under tiden fram till ett
fungerande leasingsystem kan det finnas anledning för för- valtningarna att
tillämpa särskilda ordinationsregler för dyrare hjälpmedel.
Budgetmässiga konsekvenser

Hjälpmedelsbudgeten idag är utlagd på förvaltningarna. Några förvaltningar
har i sin tur lagt ut budgeten på vårdcentralerna medan andra valt att hålla
ihop hela eller delar av den på ett förvaltningsgemensamt kostnads- ställe. För
att få till stånd en klar koppling mellan ordinationsrätt och direkt budgetansvar kan det i förvaltningar med samlat hälso-och sjukvårdsansvar vara befogat att dela upp hjälpmedelsbudgeten mellan delsektorerna, varvid utgångspunkten är att de flesta ordinationerna sker inom primärvården.
Primärvård i egna förvaltningar (Luleå och Boden) har idag inte bara kostnadsansvar för hjälpmedel ordinerade inom den egna organisationen utan
också för vissa hjälpmedel som ordinerats av länssjukvården i distriktet. De
sistnämnda avser:
 S k medicinska hjälpmedel (vissa behandlingshjälpmedel, peruker, bröstproteser o dyl.
 Avancerade synhjälpmedel.
 Habiliteringshjälpmedel för barn.
För dessa hjälpmedel finns alltså ingen direkt koppling mellan ordinationsbefogenhet och ekonomiskt ansvar. Å andra sidan bidrar den nuvarande ordningen till att primärvården får en samlad bild av hjälpmedelskostnaderna,
varför ingen ändring av det nuvarande systemet förordas. Den bristande kontinuiteten mellan ordination och ekonomiskt ansvar kan delvis överbryggas
genom att länssjukvården i tidigt skede informerar primärvården om aktuella
ordinationer av dyrare hjälpmedel.
Avancerade synhjälpmedel, habiliteringshjälpmedel för barn och i viss utsträckning medicinska hjälpmedel kan också bli förskrivna inom länssjukvården Luleå-Boden åt patienter bosatta i andra distrikt. Enligt det nya befolkningsbaserade resursfördelningssystemet ska kostnaderna bäras av den
förvaltning som patienten tillhör. Därför blir det inte möjligt att i dessa fall få
till stånd ett samband mellan ordination och budget.
Detta förhållande får accepteras som eftergift för den överordnade principen
om att pengarna åtföljer patienten. Dock måste självfallet ordination av dyrare
och komplicerade hjälpmedel ske i nära samverkan mellan ordinatör och kostnadbärare.
Att hjälpmedelsdelegationens övergripande ansvar för samordning av hjälpmedelsverksamheten upphör får budgetmässiga konsekvenser för hjälpmedelscentralen. Budgeten för centralen uppgår till ca 1 400 tkr. Av denna
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summa bör 100 tkr bli kvar hos Luleå-Bodenförvaltningen för administration
av glasögonbidrag.
Resterande 1 300 tkr borde omfördelas till övriga förvaltningar för att underlätta för dessa att bygga upp lokal kompetens för ordination och ut- provning.
Under 1993 förutsätts dock hjälpmedelscentralen medverka i denna uppbyggnad som konsult åt förvaltningarna. Därför bör nu endast hälften av hjälpmedelscentralens budget omfördelas.

Beredningsförslag
1 Ovanstående överväganden ska vara riktgivande för hjälpmedelsverksamheten, vilket bl a innebär att budgetansvar och ordinationsbefogenhet så
långt möjligt ska vara kopplade till varandra.
2 I de fall där direktkoppling inte är möjlig - främst för patienter som ordineras hjälpmedel i annat än hemortsdistriktet - ska ordination av dyrare
hjälpmedel föregås av information från ordinatör till kostnadsbärare.
3 Luleå-Bodendirektionens - och därmed hjälpmedelsdelegationens och
hjälpmedelscentralens - övergripande ansvar för samordning av hjälpmedelsverksamheten i länet upphör från 1 januari 1993, varvid för år 1993
gäller att del av centralens resurser kan användas för konsultinsatser hos
övriga förvaltningar.
4 Av hjälpmedelscentralens budget omfördelas 650 tkr till primärvårds- förvaltningarna i Luleå (140 tkr) och Boden (70 tkr) samt till förvaltningarna
i Gällivare (100 tkr), Kiruna (60 tkr), Piteå (155 tkr) och Kalix (125
tkr). Förändringen ska i övrigt genomföras inom de resursramar som är
givna i Landstingsplan 1993.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
Anteckning

Ordföranden anmäler att avsikten är att efterhand ytterligare överväga hur
resurserna till - och därmed ansvaret för - hjälpmedelsförsörjningen ska fördelas mellan primärvård och länssjukvård.

§ 148

Upphandling av beställningstrafik
Dnr 1342/92

Ärendebeskrivning
Landstinget har fr o m 1992 ansvaret för sjukresor. Efter anbudsinfordran
har transportörer för personbefordran upphandlats för år 1992.
Ny anbudsförfrågan har nu gjorts för 1993 och 1994. Den avser 22 anbudsområden (= riktnummerområden) eller del därav och omfattar landstingets
samtliga persontransporter med beställningstrafik, inklusive sjuktransportbil.
Anbudstiden utgick den 17 november 1992.
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41 anbud har inkommit, varav vissa avser mer än ett anbudsområde. Anbud
från ett företag och därtill knutna intressen har uteslutits från upphandlingen
p g a uppenbart försök till kartellbildning. Ett anbud har inkommit efter anbudstidens utgång, men bedöms ej ha lämnats efter otillbörlig vetskap över
andra anbudsgivares bud. Anbudet gagnar landstingets intressen.
Vid genomgång av anbuden har priset varit det tyngst vägande kriteriet, men
hänsyn har också tagits till det i anbudsunderlaget angivna behovet av tillgänglighet i länets glesbygdsområden.
Den begärda bankgarantins storlek kan i vissa fall komma att justeras för att
ge bättre överensstämmelse med omfattningen av aktuellt åtagande.

Beredningsförslag
1 Följande entreprenörer antas:


0911: Piteå Taxi



0920: Luleå Taxi AB



0922: Taxi Haparanda AB



0923: Kalix Taxi AB



0924: Luleå Taxi AB



0927: Taxi Övertorneå AB



0928: Piteå Taxi



0929: Piteå Taxi



0960: Piteå Taxi



0961 (del av): Jäckviks Taxi



0961 (övr del): Piteå Taxi



0970: Gällivare Taxi AB



0971: Fredrikssons Taxi AB



0973: Piteå Taxi



0981: Hörvalls Trafik AB



Umeå: Umeå Taxi AB (gäller endast resor från Västerbotten till Norrbotten då fordon från Norrbotten inte finns tillgängligt).

2 Åt ordföranden uppdras att efter hörande av partiernas gruppledare anta
entreprenörer i återstående områden.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
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§ 149

Förlängning av avtal om
akuta sjuktransporter i luften
Dnr 1323/91

Ärendebeskrivning
Landstinget har fr o m 1992 ansvaret för akuta sjuktransporter i luften. Efter
anbudsinfordran har avtal om erforderliga helikoptertjänster träffats med AB
Norrlandsflyg (Ls § 147/91). Avtalet gäller år 1992, med möjlighet till sex
månaders förlängning.
Riksdagen har uppdragit åt chefen för armen att organisera och inköpa helikoptrar för sjuktransport och att mot ersättning ställa dem till samhällets förfogande. Organisationen beräknas vara i drift fr o m 1 januari 1994.
I avvaktan på detta bör avtalet med nuvarande entreprenör förlängas år 1993
ut.

Beredningsförslag
Avtalet med AB Norrlandsflyg förlängs t o m 31 december 1993.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 150

Ändringar i grunderna
för sjukreseersättning
Dnr 1384/91

Ärendebeskrivning
Beställning av sjukresor kommer från den 1 januari 1993 att ske via en beställningscentral med ett gemensamt 020-nummer för hela länet. Lands- tingsstyrelsen har bemyndigats att göra erforderliga ändringar i de av lands- tingsfullmäktige, § 113/91, fastställda grunderna för sjukreseersättning.
Följande ändringar i ersättningsgrunderna föreslås:
 I punkt 1 förtydligas att ersättning lämnas för resekostnader som uppstått i
direkt samband med den vård som avses.
 I punkt 8 anges som villkor för sjukreseersättning att resan ska beställas
via av landstinget anvisad beställningscentral. I nuvarande regler anges
att resan ska ske med entreprenör som har avtal med landstinget.

Vidare tas den regel bort som innebär rätt att nyttja reguljärt flyg om
avståndet överstiger 35 mil. Istället ska gälla att flygresa ersätts i de fall
det är fördelaktigast för landstinget, eller då särskilda skäl föreligger.
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Ersättningsgrunderna i sin helhet, inklusive föreslagna ändringar, redovisas i
bilaga till ärendet.

Beredningsförslag
Föreslagna ändringar fastställs, med giltighet fr o m den 1 januari 1993.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 151

Ambulansavtalen med
Luleå och Bodens kommuner
Dnr 1448/92

Ärendebeskrivning
Landstinget har för driften av ambulansverksamheten i Luleå kommun tecknat
avtal med kommunen för tiden 1 oktober 1991 t o m 31 december 1993 med
en ömsesidig uppsägningstid av ett år. Har avtalet inte uppsagts inom föreskriven tid, förlängs det för en tid av två år i sänder med enahanda uppsägningstid.
Gentemot Bodens kommun har landstinget en informationsskyldighet om ambulansverksamhetens organisation inför 1994.
För att ge landstinget möjlighet att ta ställning till den framtida ambulansorganisationen, med beaktande av det gemensamma sjukhusets placering och
eventuella konsekvenser av det sparkrav som angetts i Landstingsplan 1993,
måste gällande avtal med Luleå kommun sägas upp och Bodens kom- mun
underrättas om att ambulansverksamheten kan komma att bedrivas i egen regi
fr o m 1 januari 1994.

Beredningsförslag
1 Avtalet med Luleå kommun sägs upp.
2 Bodens kommun meddelas att ambulansverksamheten fr o m 1 januari
1994 kan komma att drivas i egen regi.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
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§ 152

Fördelning 2/92 av landstingets
forsknings- och utvecklingsanslag
Dnr 94/92

Ärendebeskrivning
För forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) 1992 har landstinget avsatt 2 184 000 kronor.
Vid fördelningstillfälle 1/92 fördelade styrelsen (§ 58/92) 483 600 kronor till
14 projekt. 770 000 kronor har överförts till WHO-projektet Monica. Kvar
att fördela är alltså 930 400 kronor.
Till ansökningstillfälle 2/92, med sista ansökningsdag 15 september 1992, har
17 ansökningar kommit in med begäran om 1 456 519 kronor för år ett och
399 021 kronor för år två (bilaga 1 och 2).
Samhällsmedicnska enheten tillstyrker, efter samråd med vetenskapliga rådet,
att bidrag beviljas med 504 400 kronor till 11 projekt (bilaga 3).
Projekten fördelar sig på följande verksamhetsområden:
 Hälso- och sjukvård, åtta projekt, 422 400 kronor
 Tandvård, två projekt, 50 000 kronor.
 Utbildning, ett projekt, 32 000 kronor.

Beredningsförslag
Bidrag beviljas med 504 400 kronor till elva projekt enligt bilaga 3.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 153

Nytt reglemente för
Länspensionärsrådet
Dnr 1449/92

Ärendebeskrivning
I takt med att landstinget genomgått en förändring mot mindre enheter och
decentraliserat beslutsfattande har också de frågor som diskuteras i Läns-
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pensionärsrådet successivt förändrats till att vara av mer övergripande karaktär.
Mot den bakgrunden har Länspensionärsrådet föreslagit en förändring av rådets reglemente, att gälla fr o m 1 januari 1993, för att bl a tydligare markera rådets funktion som remissorgan.

Beredningsförslag
Förslaget till nytt reglemente fastställs.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 154

Medel ur vårdgarantin
för insatser vid ortopedkliniken i
Gällivare
Dnr 1324/92

Ärendebeskrivning
Gällivaredirektionen anhåller om 1,5 mkr ur vårdgarantianslaget för att, utöver åtagandet i det avtal som tecknats mellan landstinget och försäk- ringskassan om särskilda medel ur socialförsäkringsstystemet 1992, utföra ytterligare 25 knäledsplastikoperationer.
Ur socialförsäkringssystemet har ortopedkliniken i Gällivare tilldelats 1,5
mkr kronor 1992, varvid förutsätts en kapacitetshöjning med 75 plastik- operationer från en normal produktion på 125 operationer.
Produktionen som utförts hittills och detaljplaneringen för resten av året visar
att åtagandet kommer att uppfyllas. Chefsöverläkaren på ortopedkliniken har i
samråd med chefsöverläkaren på ortopedkliniken vid sjukhuset i Boden bedömt att Gällivare borde åta sig ytterligare ett antal knäledsoperationer för att
minska köerna till Boden.
Detta kan enligt chefsöverläkaren ske under två förutsättningar. Den första är
att kliniken kompenseras för det kraftiga budgetunderskott som uppstått genom att knäledsoperationerna prioriterats, vilket i sin tur lett till att materialkostnaderna ökat mer än vad som budgeterats. Kostnaden för en knäprotes är
20 000 kr jämfört med 7 500 kr för en höftprotes. Den andra förut- sättningen är att kliniken får full kostnadstäckning för det extra åtagandet, d v s för
ytterligare 25 knäledsoperationer.
Med tidigare beviljade 1,5 mkr från försäkringskassan och det tillskott som nu
söks uppgår kostnaden för 100 plastikoperationer till 3,0 mkr eller 30 000 kr
per operation.

17

LANDSTINGSSTYRELSEN 10 DECEMBER 1992

Beredningsförslag
Gällivareförvaltningen beviljas 1,5 mkr ur vårdgarantianslaget för insatser vid
ortopedkliniken.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.

§ 155

Yttrande över begäran om anslutning
till sjukförsäkringen
Dnr 1050/92

Ärendebeskrivning
Ivan Nilsson ansöker hos försäkringskassan om att bli uppförd på förteckningen över privatpraktiserande läkare. Han arbetar för närvarande heltid som
företagsläkare vid Bygghälsan i Luleå. Till följd av förändringar inom företagshälsovården kommer han från årsskiftet 1992/93 endast att arbeta 12
timmar per vecka som företagsläkare.
Nilsson avser därför att starta verksamhet som privatpraktiserande läkare i en
omfattning av ca 28 timmar per vecka. Den privata verksamheten kom- mer
främst att inriktas på att erbjuda sjukvård till de anställda vid företag anslutna
till Bygghälsan. Verksamheten kommer, om planerna håller, att bedrivas i
Bygghälsans lokaler. Denna inriktning medger att Nilsson kan tillämpa de
särskilda kunskaper och den erfarenhet han byggt upp om hälso- och skaderisker inom byggbranschen.
Enligt gällande bestämmelser för anslutning till sjukförsäkringen får för- säkringskassan inte utan landstingets tillstyrkan föra upp en läkare på för- teckningen över privatpraktiserande läkare med verksamhet inom Luleå kommun
oavsett om verksamheten ska bedrivas på hel- eller deltid. Mot den bakgrunden begär försäkringskassan landstingets yttrande över Ivan Nilssons ansökan.
Primärvårdsnämnden i Luleå avstyrker att Nilsson beviljas anslutning till försäkringen med motivering att landstingets primärvård och befintliga pri- vata
allmänläkare täcker behovet av allmänläkarvård i Luleå. Mot beslutet har
ledamoten Maria Salmgren (m) reserverat sig.

Beredningsförslag
Följande yttrande avges till försäkringskassan:
Landstingsstyrelsen ansluter sig till primärvårdsnämndens bedömning att behovet av allmänläkarvård är tillgodosett i Luleå med den primärvårdsorganisation som finns och de privata allmänläkare som är verksamma där.
Mot den bakgrunden avstyrker styrelsen att Ivan Nilsson ansluts till sjuk- försäkringen som privatpraktiserande läkare.
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Yrkande

Lars Spolander (m):
 Anslutningen tillstyrks.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och yrkandet och finner beredningsförslaget antaget.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
Reservation

Av Lars Spolander och Lars Brunnberg, båda (m), till förmån för yrkandet.

§ 156

Yttrande över begäran om anslutning
till sjukförsäkringen
Dnr 1051/92

Ärendebeskrivning
Lars Östling ansöker hos försäkringskassan om att bli uppförd på förteckningen över privatpraktiserande läkare. Han arbetar för närvarande heltid som
företagsläkare vid Bygghälsan i Luleå. Till följd av förändringar inom företagshälsovården kommer han från årsskiftet 1992/93 endast att arbeta 12
timmar per vecka som företagsläkare.
Östling avser därför att starta verksamhet som privatpraktiserande läkare i en
omfattning av ca 28 timmar per vecka. Den privata verksamheten kom- mer
främst att inriktas på att erbjuda sjukvård till de anställda vid företag anslutna
till Bygghälsan. Verksamheten kommer, om planerna håller, att bedrivas i
Bygghälsans lokaler. Denna inriktning medger att Östling kan tillämpa de särskilda kunskaper och den erfarenhet han byggt upp om hälso- och skaderisker
inom byggbranschen.
Enligt gällande bestämmelser för anslutning till sjukförsäkringen får för- säkringskassan inte utan landstingets tillstyrkan föra upp en läkare på för- teckningen över privatpraktiserande läkare med verksamhet inom Luleå kommun,
oavsett om verksamheten ska bedrivas på hel- eller deltid. Mot den bakgrunden begär försäkringskassan landstingets yttrande över Lars Östlings ansökan.
Primärvårdsnämnden i Luleå avstyrker att Östling beviljas anslutning till försäkringen med motivering att landstingets primärvård och befintliga pri- vata
allmänläkare täcker behovet av allmänläkarvård i Luleå. Mot beslutet har
ledamoten Maria Salmgren (m) reserverat sig.

Beredningsförslag
Följande yttrande avges till försäkringskassan:
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Landstingsstyrelsen ansluter sig till primärvårdsnämndens bedömning att behovet av allmänläkarvård är tillgodosett i Luleå med den primärvårdsorganisation som finns och de privata allmänläkare som är verksamma där.
Mot den bakgrunden avstyrker styrelsen att Lars Östling ansluts till sjuk- försäkringen som privatpraktiserande läkare.
Yrkande

Lars Spolander (m):
 Anslutningen tillstyrks.
Propositionsordning

 Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och yrkandet och
finner beredningsförslaget antaget.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
Reservation

Av Lars Spolander och Lars Brunnberg, båda (m), till förmån för yrkandet.

§ 157

Yttrande över begäran om anslutning
till sjukförsäkringen
Dnr 907/92

Ärendebeskrivning
Sjukgymnast Pia Stålnacke, Kiruna, har lämnat in en anmälan till försäkringskassan om anslutning till sjukförsäkringen som privatpraktiserande sjukgymnast. Hon är för närvarande anställd som sjukgymnast vid sjukhuset i
Kiruna på deltid, 30 timmar per vecka. Som privat sjukgymnast avser hon att
arbeta deltid 50 - 75 procent. I samband med att hon startar den privata verksamheten kommer hon att sluta sin anställning vid sjukhuset.
Försäkringskassan får inte föra upp en sjukgymnast på förteckningen över
privatpraktiserande sjukgymnaster utan att landstinget tillstyrker det när etableringen avser verksamhet på deltid. Mot den bakgrunden begär försäkringskassan landstinget yttrande över Stålnackes planer.
Kirunadirektionen avstyrker utan närmare motivering att Stålnacke får ansluta sig till sjukförsäkringen.
Kansliets bedömning är, efter kontakter med sjukhusdirektören för Kirunaförvaltningen, att behovet av sjukgymnastik ännu inte är helt tillgodosett i
Kiruna. Mot bakgrund härav och med tanke på de grundläggande syftena
bakom den s k Dagmarreformen anser kansliet att Stålnackes ansökan om
anslutning ska tillstyrkas.
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Kostnaderna för verksamheten belastar landstingets ekonomi genom att statsbidraget från sjukförsäkringen minskas med den försäkringsersättning som
utbetalas till Stålnacke för utförd vård.

Beredningsförslag
Anslutningen avstyrks.
Yrkande

Lars Spolander (m) och Göte Pettersson (fp):
 Anslutningen tillstyrks.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och yrkandet och finner beredningsförslaget antaget.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
Reservation

Av Lars Spolander (m), Göte Pettersson (fp), Lars Brunnberg (m), AnnChristine Rutqvist (c) och Sören Lejonclou (c) till förmån för yrkandet.

§ 158

Försäljning av
fastigheten Hertsön 11:803
Dnr 1450/92

Ärendebeskrivning
Luleå-Bodendirektionen vill fortsättningsvis ej hyra/disponera bostadshus
209, Hertsön 11:803, varför fastigheten utannonserats till försäljning.

Försörjningsnämndens förslag, § 51/92
(delegationsbeslut)
Fastigheten säljs till Sven Eriksson, Luleå, för 390 000 kronor.

Beredningsförslag
Enligt försörjningsnämndens förslag.

Beslut
Försörjningsnämndens förslag bifalls.
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§ 159

Nominering till länsarbetsnämndens
delegation för yrkesinriktad
rehabilitering
Dnr 1425/92

Ärendebeskrivning
Landstingsfullmäktige, § 92/92, har uppdragit åt landstingsstyrelsen att nominera en ledamot jämte ersättare i länsarbetsnämndens delegation för yrkesinriktad rehabilitering.

Beredningsförslag
Nomineringen uppdras åt ordföranden.

Beslut
Enligt beredningsförslaget.
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Landstingsstyrelsen

Personal

Projektgrupp för det gemen-

Fack

samma sjukhuset

Allmänhet
Press

Styrgrupp - konsulter

Spec.konsult
Ulf Öhman, proj.ledare
Björn Wallstén
Gunnar Persson
Åke Larsson
Yngve Wikberg

Arbetsgrupper

Konsultgrupp
Projektledare-NAB
Chefsarkitekt-NAB
Fackansvariga
(el, vs, vent mm)
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