Landstingsstyrelsens
protokoll
Sammanträdet den 29 mars 2000
§ 39 - 43
Beslutande
Toivo Hofslagare (s), ordförande
Kenneth Backgård (ns)
Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande
Harry Nyström (v)
Hans Swedell (m), ersättare
Ronny Liljeholm (s), ersättare
Arvo Ahonen (ns), ersättare
Britt Westerlund (s), ersättare

Hans Rolfs (s)
Lars Wikström (kd)
Eila Oja (s)
Niklas Nordström (s)
Doris Sevä-Messner (ns)
Disa Ådemo (s)
Stefan Tornberg (c)

Ersättare och tjänstemän
Els Jakobsson (fp), ersättare
Anna-Stina Nordmark-Nilsson, landstingsdirektör
Kurt-Åke Hammarstedt, informationsdirektör

Anne Öhman, avdelningschef
Lars Tyskling, presschef

Gunder Berg
Sekreterare
Justerat den 30/3 2000

Justerat den 31/3 2000

Toivo Hofslagare, ordförande

Kenneth Backgård, justerare

Bevis
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den
31/3 2000. Överklagandetiden utgår den 21/4 2000.

Carina Lundberg

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 29 MARS 2000

Val av protokolljusterare 3
Slutlig föredragningslista 3
Närvarorätt 3
Gemensam planering av verksamheten inom hälso- och sjukvården
sommaren 2001 3
Bidrag till planering av samverkan inom ortopediområdet 4

2

LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 29 MARS 2000

§ 39

Val av protokolljusterare
Kenneth Backgård (ns) utses till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 40

Slutlig föredragningslista
Utdelad preliminär föredragningslista fastställs.

§ 41

Närvarorätt
Fastställs att hela dagens sammanträde ska vara offentligt.

§ 42

Gemensam planering av
verksamheten inom hälso- och
sjukvården sommaren 2001
Dnr 315-00

Ärendebeskrivning
Flertalet sjukvårdsförvaltningar redovisade i bokslutet för år 1999 betydande
underskott i den löpande driften. Bedömningar för resultatutvecklingen år
2000 pekar på fortsatta underskott i driften av hälso- och sjukvården.
Under de senaste åren har sjukvårdsförvaltningarna även redovisat tilltagande
svårigheter att lösa personalbemanningen på ett tillfredsställande sätt till följd
av minskad tillgång till kompetenta vikarier, särskilt vad avser sjuksköterskor.
Verksamheten under sommarveckorna har i relativt hög omfattning upprätthållits genom att den ordinarie personalen åtagit sig utökade arbetspass m m
vilket inneburit en hög belastning på enskilda individer.
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Uppdrag

Av såväl ekonomiska som rekryterings- och arbetsmiljöskäl beslutade landstingsstyrelsen därför den 24 februari 2000 (§ 30) att:
1 Direktionerna för Gällivare och Kiruna sjukvårdsdistrikt åläggs att genomföra en gemensam planering av verksamheten i malmfältsområdet inför
sommaren år 2000.
2 Direktionerna för Sunderby sjukhus samt Piteå och Kalix sjukvårdsdistrikt
åläggs att genomföra en gemensam planering av verksamheten i kustområdet inför sommaren år 2000. Primärvårdsnämnderna i Luleå och Boden
ska delta i planeringen.
3 Resultatet ska redovisas till landstingsstyrelsen senast den 31 mars år
2000.
Resultat

Resultatet har nu redovisats. Landstingsdirektörens samlade bedömning är att
samverkan inte är tillräcklig inom främst det område som har de bästa samverkansförutsättningarna, dvs BB-verksamheten.

Beredningens yttrande och förslag
Det sammanlagda resultatet är ett misslyckande för direktionerna, även om
goda ambitioner har kunnat noteras hos Kalixdirektionen.
Med tanke på den tid som försuttits bedömer beredningen det inte som meningsfullt att styrelsen föreskriver några konkreta samverkansåtgärder för
BB-verksamheten sommaren 2000. Däremot anser beredningen att behovet av
en ny förvaltnings- och politikerorganisation har förstärkts.
Beredningen föreslår styrelsen att fatta följande beslut:
Sommaren 2001 ska all hälso- och sjukvård i hela länet samordnas. Landstingsdirektören ska redovisa resultatet av planeringen till landstingsstyrelsen
senast den 26 oktober 2000.

Beslut
Beredningen förslag bifalls.

§ 43

Bidrag till planering av
samverkan inom ortopediområdet
Dnr 316-00

Ärendebeskrivning
Sjukhusen i Sunderbyn och Kalix har goda erfarenheter av tidigare samverkan
inom planerad ortopedisk verksamhet. Diskussioner förs nu om fortsatt sam-
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verkan, innebärande att 50 planerade knäledsoperationer vid Sunderby sjukhus istället utförs vid Kalix sjukhus.
Ambitionen är att snabbt komma igång med operationerna. Ett ekonomiskt
bidrag till planeringen skulle påskynda processen och därmed starttidpunkten
för samarbetet.

Beredningens yttrande och förslag
Denna typ av samarbete ligger väl i linje med de krav på medicinsk samverkan som fullmäktige ställt i Landstingsplan 2000. De diskussioner som förs
mellan de båda förvaltningarna är därför positiva. För att påskynda processen
föreslår beredningen att landstingsstyrelsen fattar följande beslut:
1 Kalixförvaltningen tillförs 200 000 kr för planering av samarbetet.
2 Pengarna anvisas ur anslaget för oförutsedda utgifter.

Beslut
Beredningen förslag bifalls.
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