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§2 Regiondirektörens rapport 2017
1. Regionstyrelsen har tagit del av rapporten, ställt frågor och fått svar.
2. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för Region Jämtland Härjedalen för oberoende av
inhyrd personal ska involvera och ta med samtliga politiska partiers synpunkter och idéer för
att kraftsamla i frågan och för att kunna nå politisk enighet.
§3 Månadsrapport november 2016
1. Månadsrapport november 2016 godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med ytterligare åtgärdsförslag på
kostnadsminskningar till nästkommande sammanträde i februari.
§5 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Samhälle - tillgänglighet område
barn och unga vuxna
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Samhälle - tillgänglighet område barn och
unga vuxna godkänns.
§ 6 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål SAMHÄLLE - sjukpenningtal hos
länets medborgare
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Samhälle - tillgänglighet område barn och
unga vuxna godkänns.
§7 Svar på revisorernas granskning av kompetensförsörjning
Svar lämnas till regionens revisorer enligt utarbetat förslag.
§13 Översyn av jour- och beredskapsorganisationen
Redovisning av vidtagna åtgärder angående jour- och beredskapsorganisation inom den
specialiserade verksamheten godkänns.
§14 Finansiering av sjukhusets mathantering
1. Regiondirektören får i uppdrag att - undersöka möjligheterna att sänka
investeringskostnaderna - ge förslag till finansiering av investeringen genom att inarbeta
dessa i finansplanen
2. Frågan om Region Jämtland Härjedalen ska investera i en annan fastighetsägares lokal eller
om ett kök ska hyras ska utredas noggrant, en fullständig kalkyl ska upprättas där
transportkostnader, kostnader för den personal som ska servera mat på avdelningarna (frukost,
lunch o middag sju dagar/vecka) mm finns med.
§17 Omdisponering av budget för privata vårdgivare
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Budgeten för lab- och röntgenundersökningar motsvarande 1 754 338 kr omfördelas från
vårdvalsnämnden till regionstyrelsens budget för 2017.
§18 Fördelning av extra statsbidrag för flyktingmottagandet 2017
1. Den förslagna fördelningen av tilldelade medel avseende regionstyrelsen för
flyktingmottagandet 2017 fastställs enligt bilaga. Beslutet gäller under förutsättning att
regionfullmäktige beslutar enligt punkt 2.
2. Regionstyrelsen förslår regionfullmäktige Det totala extra statsbidraget på 28 miljoner
kronor för flyktingmottagandet 2017 fördelas på följande sätt: a. Budgetramen enligt
finansplan 2017 för regionstyrelsen ökas med 17,06 miljoner kronor. b. Budgetramen enligt

finansplan 2017 för vårdvalsnämnden ökas med 9,94 miljoner kronor. c. Budgetramen enligt
finansplan 2017 för regionala utvecklingsnämnden ökas med 1 miljon kronor.
§19 Undantag från avgift för uteblivet besök vid ungdomsmottagningen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen höjer från och med 1 mars 2017 prissättningen
i Frisktandvårdstaxan med 2,2 %, samma ökning av referenspriserna som TLVs justering
2017-01-15 innebär.
§20 Justering av frisktandvårdstaxan (RS/1951/2016)
Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen höjer från och med 1 mars 2017 prissättningen
i Frisktandvårdstaxan med 2,2 %, samma ökning av referenspriserna som TLVs justering
2017-01-15 innebär.
§21 Uppräkning av egenavgifter vid förskrivning av speciallivsmedel inom regionen
utifrån 2009 års beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Föreslagen uppräkning av egenavgiftsnivån antas.
2. En årlig uppräkning med samma beräkningsgrund som förslaget ska göras med start 2018.
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§32 Regiondirektörens rapport 2017
1. Regionstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utifrån förslag på resultatförbättrande åtgärder
återkomma med formella ärenden till regionstyrelsens sammanträde i mars 2017.
3. Regiondirektören ska i arbetet dessutom beakta styrelsens synpunkter, bland annat: Samverkan mellan regionens verksamheter - Digitaliseringens möjligheter - Samordning av
regionens olika transportorganisationer (egna bilar, Bussgods).
§33 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av folktandvården
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av folktandvården godkänns.
§34 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål PATIENT - återinskrivningar
Regionstyrelsens uppföljning av det aktiva målet återinskrivningar godkänns.
§35 Uppföljning Krisberedskap och säkerhet 2016
Regionstyrelsens uppföljning av Krisberedskap och säkerhet 2016 godkänns.
§37 Patientsäkerhetsberättelse 2016
1. Patientsäkerhetsberättelsen för 2016 godkänns.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§39 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017
Under 2017 ska nedanstående bolag, stiftelser, förbund och nämnder ingå som
fördjupningsärenden i regionstyrelsens plan för uppsiktsplikt under 2017:  Stiftelsen Jamtli 
Inera AB  AB Transitio  Länstrafiken  Norrtåg AB  Samordningsförbundet i Jämtlands
län  Vårdvalsnämnden  Regionala utvecklingsnämnden
§40 Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2017
Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2017 antas.

§45 Strategi för oberoende av inhyrd personal
1. Region Jämtland Härjedalen antar den strategi för att uppnå oberoende av
bemanningsföretag som SKLs förbundsstyrelse beslutat.
2. Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom det övergripande målet om oberoende av
bemanningsföretag senast 1 januari 2019, som beslutats i det nationella projektet.
3. Region Jämtland Härjedalen fastställer för den egna organisationen följande mål i projektet
Uppnå oberoende av bemanningsföretag:
a. Utfasningen av inhyrda allmänsjuksköterskor på vårdavdelningar ska påbörjas under 2017
och oberoende ska uppnås före 1 januari 2019.
b. Område primärvård ska minska antalet veckor med inhyrda läkare från 1214 år 2016 till
max 700 under 2017. Under 2018 ska antalet veckor med inhyrda läkare minska ytterligare.
Målet på vilken grad av nyttjande som motsvarar ett ”oberoende” av bemanningsföretag, ska
utformas under 2018.
c. Vid utgången av 2018 ska det finnas 60 ST-läkare i primärvården.
§46 Regional Nivåstruktureringsplan för cancervården i norra regionen 2016- 2018
Regional Nivåstruktureringsplan för cancervården i norra regionen 2016-2018 godkänns
§47 Rekommendation rörande nationell och regional nivåstrukturering inom
cancerområdet
Region Jämtland Härjedalen godkänner rekommendationen för nationell nivåstrukturering för
tre åtgärder inom cancerområdet och kommer att tillämpa denna från och med 1 november
2017.
§48 Upphävande av förvaltningsutskottets beslut 1989-12-21, § 250, om kostnader för
turistläkarverksamhet
Förvaltningsutskottets beslut 1989-12-21, § 250, om kostnader för turistläkarverksamhet,
upphör att gälla från och med 1 juni 2017.
§53 Regiongemensamma regler för resor inom Region Jämtland Härjedalen
Regiongemensamma regler för resor inom Region Jämtland Härjedalen antas.
§54 Svar på motion från Elin Lemon m.fl. (C) om att stärka vår region och vår
attraktionskraft med regionala skattebaser
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att motionen avslås. Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
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§57 Regiondirektörens rapport 2017
1. Regionstyrelsen har tagit del av rapporten, ställt frågor och fått svar.
2. Redovisning av konsekvenser för verksamheten med anledning av utfasning av inhyrd
personal inom sjukvården ska kontinuerligt redovisas för regionstyrelsen under processen.
§58 Månadsrapport februari 2017
1. Månadsrapport februari 2017 godkänns.
2. Regionstyrelsen noterar med oro att nettokostnadsutvecklingen åter stiger och att åtgärder
som minskar kostnader eller ökar intäkter måste påskyndas.
- Regiondirektören får i uppdrag att snabbutreda att centralisera inköpsfunktionen som stöd
till enhetscheferna.

- Regionstyrelsens presidie får i uppdrag att tillsammans med regiondirektören under våren
träffa områdesledningarna för en dialog om förbättringar, effektiviseringar och
kostnadsminskningar.
3. Till protokollet noteras - Regionledningen kommer den 6 april att träffa regeringens
utredare angående kostnadsutjämningen för att beskriva regionens struktur och förhållanden. Sveriges kommuner och landsting har kontaktats för att ta fram ett förslag till analys av
regionens hela verksamhet.
§59 Årsrapport över tillgångsförvaltning
Årsrapport över tillgångsförvaltningen godkänns.
§60 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Medarbetare - sjukfrånvaro
1. Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Medarbetare – sjukfrånvaro godkänns.
2. Utskottet för personal får i uppdrag att analysera ökade skillnader mellan mäns och
kvinnors sjuktal och återkomma till regionstyrelsens sammanträde 30-31 maj.
§61 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål MEDARBETARE bemanningskostnader
1. Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål MEDARBETARE –
bemanningskostnader godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att revidera målvärdet för bemanningskostnader i
regionstyrelsens verksamhetsplan och samordna det med det beslut om målvärden som
regionstyrelsen tog 2017-03-01, § 45.
§62 Personalbokslut 2016
Personalbokslut 2016 godkänns.
§63 Kartläggning enhetschefernas förutsättningar
1. Rapport om kartläggning inklusive åtgärdsplan godkänns med redaktionella ändringar.
2. Regiondirektören får i uppdrag att analysera och verkställa åtgärdsplanens förslag till
åtgärder. Kostnadseffektivitet ska beaktas. Utskottet för personal får i uppdrag att följa
arbetet."
§65 Uppföljning av beslut om samlad jour- och beredskapsorganisation för Berg,
Bräcke, Ragunda, Krokom och Östersund
Uppföljning av beslut om samlad jour- och beredskapsorganisation för Berg, Bräcke,
Ragunda, Krokom och Östersund godkänns.
§66 Ändring av regionstyrelsens beslut 2016-03-23, § 57 punkt 2 om återgång till antalet
utförda timmar 2013
1. Regionstyrelsens beslut 2016-03-22--23 § 57, punkt 2 om att antal utförda timmar under
2016 ska återgå till 2013 års nivå, vilket motsvarar en minskning med cirka 140 årsarbetare
skall ändras till att innebära ett ekonomiskt mål om att reducera kostnaderna med 70 miljoner
kronor.
2. En central åtgärd för att nå detta är att regionens kostnader för bemanningsföretag kraftigt
reduceras.
3. Som etappmål fastställs därför att regionens kostnader för köp från bemanningsföretag
under 2017 ska reduceras minst till samma nivå som 2015, d.v.s. en kostnadsminskning om
49 mkr.

4. Lägesrapportering skall kontinuerligt ske till regionstyrelsen i samband med
regiondirektörens rapport. 5. Regiondirektören får i uppdrag att återredovisa åtgärder som
infattar totalsumman 70 miljoner kronor.
§67 Lönesatsning – Minska beroendet av bemanningsföretag
1. Ytterligare löneökningar motsvarande 10 miljoner kronor (årskostnad) utöver löneöversyn
2017 ska göras inom grupperna sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och
röntgensjuksköterskor.
2. För de medarbetare som får ta del av satsningen ska ny lön betalas ut from 1 oktober 2017.
3. Regiondirektören får i uppdrag att besluta om fördelning av medlen.
§68 Uppdrag till regiondirektören om resultatförbättrande åtgärder 2018-2020
1. Regionstyrelsen beslutar att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra nödvändiga
utredningar enligt ovan och till styrelsen i maj återkomma med en detaljerad tidplan och
uppdragsbeskrivning för varje enskilt utredningsområde.
2. Pilotstudien i att utforma produktionsuppdrag för verksamheten (punkt 4) ska utökas till
område kvinna och något ytterligare område.
3. De detaljerade uppdragsbeskrivningarna skall särskilt beakta regionens pågående arbete
med att utnyttja ny teknik, digitalisering och distansoberoende lösningar och arbetsmetodiken
Lean
§69 Uppstart av prehospitalt projekt
1. Förslag till uppdragsdirektiv för prehospital vård godkänns.
2. Projektet ska syfta till minskade kostnader.
3. Delrapporter ska lämnas för åtgärder som kan beslutas och införas under projekt-tiden.
§70 Hemsjukvårdsavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner
1. Samverkansavtal mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län
gällande hemsjukvård med bilagor godkänns.
2. Regiondirektören får delegation på att underteckna detta avtal.
§73 Årsredovisning 2016
1. Årsredovisning 2016 överlämnas till regionens revisorer för granskning.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Årsredovisning för 2016 godkänns.
§74 Investering/införande av operationsrobot
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen ska införa robotkirurgi vid Östersunds sjukhus.
2. Reservanslagen i investeringsbudgeten i finansplanen 2017 får användas för denna
investering.
3. Den ökade driftkostnaden på 550 tkr 2017-2018, och 3,3 mkr fr.o.m. 2019 ska hanteras
inom tillgänglig budgetram genom realisering av kostnadsminskningar genom minskad
vårdtid, reduktion av infektioner, ökade intäkter genom att erbjuda utomlänspatienter eller
norska patienter vård och som en del i omställningsarbetet för att verkställa område kirurgi
ögon örons kostnadsminskningar.
§75 Införande av möjlighet att ställa remisskrav för viss vård och behandling
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Möjlighet att ställa krav på läkarremiss till viss vård och behandling inom öppen
specialiserad hälso- och sjukvård införs från och med 2017-05-01.
2. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen delegation på att fatta beslut om när och för vilka
åtgärder läkarremiss återinförs för vård och behandling inom öppen specialiserad hälso- och
sjukvård.
3. Rätten att utfärda egen vårdbegäran upphävs för vård och behandling som omfattas av
punkten 2.
§76 Svar på motion från Elin Hoffner (V) om medicinsk fotvård till fler patienter
Regionstyrelsen tillstyrker vårdvalsnämndens förslag. Beslut Regionstyrelsen tillstyrker
vårdvalsnämndens förslag.
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§79 Analys av regionens ekonomi och styrning
Regionstyrelsen godkänner att Sveriges Kommuner och Landsting genomför en
standardanalys av Region Jämtland Härjedalens ekonomi och styrning enligt förslag till
upplägg och utan krav på ersättning.
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§83 Regiondirektörens rapport 2017
Regionstyrelsen har tagit del av rapporten, ställt frågor och fått svar.
§84 Månadsrapport mars 2017
1. Månadsrapport mars 2017 godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att: - Undersöka möjligheten att samordna lokaler med
Östersunds kommun och statliga myndigheter för att minska kostnader. - Effektivare
hantering av tomma lokaler, snabbare nyttjande alternativt uthyrning. - Se över administrativa
system för att utnyttja möjligheterna i molntjänster för att sänka kostnader dock utan att
inkräkta på säkerheten.
3. Regionstyrelsen ser positivt på att de omotiverade skillnaderna i andelen sjuktimmar av
ordinarie tid mellan män och kvinnor minskar, men noterar att ytterligare arbete och åtgärder
behövs för att minska skillnaderna mellan könen.
§85 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Patient - vårdskador
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Patient – vårdskador godkänns.
§86 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Verksamhetsresultat nettokostnadsutveckling
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Verksamhetsresultat –
nettokostnadsutveckling godkänns.
§87 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Verksamhetsresultat tillgänglighet
1. Regionstyrelsen uppföljning 2017 av aktiva mål Verksamhetsresultat – tillgänglighet
godkänns.
2. Regionstyrelsen ser allvarligt dels på den bristande tillgängligheten i primärvården, men
också på den allvarliga försämringen i tillgängligheten i delar av specialistvården, och då
främst inom Hud, Ortopedi, Ögon, och Hörcentralen.

Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till styrelsen med hur de i uppföljningen
presenterade utmaningarna kan bemötas och har bemötts.
§88 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av fastighet och lokaler
1. Regionstyrelsens uppföljning av fastigheter och lokaler godkänns.
2. Redovisningar av underhåll och investeringar
§89 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning
1. Regionstyrelsens uppföljning 2017 av Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk
hushållning godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att driva på ytterligare för att påskynda åtgärderna i LUP
god ekonomisk hushållning.
§90 Regionstyrelsen uppföljning 2017 av Lean
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av Leanarbetet godkänns.
§91 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av ramavtal och avtalstrohet
1. Regionstyrelsens uppföljning 2017 av ramavtal och avtalstrohet godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att undersöka hur vi i större utsträckning ska kunna
upphandla begagnade inventarier.
§92 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av vård på distans och mobila lösningar
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av vård på distans och mobila lösningar godkänns.
§96 Svar på granskning av IT- och informationssäkerheten
1. Svar på granskning av IT- och informationssäkerhet enligt upprättat förslag, daterat 201704-06, antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§97 Svar på granskning av barn och ungdomspsykiatrin
1. Upprättat förslag till svar på granskning av barn- och ungdomspsykiatrin, daterat 2017-0405, antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§99 Plan för spridning och omlokalisering av regionens administrativa funktioner
1. Region Jämtland Härjedalen ska fortsätta samarbetet med Västerbottens läns landsting
angående akutsjukvård i extrem glesbygd.
2. Regiondirektören får i uppdrag att teckna avtal med Västerbottens läns landsting angående
denna verksamhet.
3. Finansieringen av verksamheten, 436 000 kronor/år, ska ske inom ramen för Hälsooch
sjukvårdsförvaltningens övergripande kostnader.
4. Region Jämtland Härjedalen genomför för närvarande en prehospital utredning med mål att
skapa en ny och kostnadseffektivare organisation. Utredningen ska vara klar den 31 december
2018. AXG kan bli en del av den prehospitala vården. Den samiska samrådsgruppen får i
uppdrag att följa utredningen och att om möjligt sammanföra hela eller delar av AXGverksamheten med den kommande prehospitala vården.
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§107 Regiondirektörens rapport 2017
Regionstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
§108 Tertialrapport april 2017
1. Regiondirektören får i uppdrag att revidera den långsiktiga utvecklingsplanen för god
ekonomisk hushållning under hösten 2017 med syfte att uppdatera och förlänga med åtgärder
för perioden 2018-2023. Återredovisas till regionstyrelsen i december 2017.
2. Regiondirektören får i uppdrag att driva på utvecklingen av internstafetter från sjukhuset ut
till primärvården med syfte att minska hyrläkarkostnader och effektivisera så patienterna får
specialistvårdsbesök direkt på hälsocentralen. Återredovisa hur detta utvecklats till
regionstyrelsen i november 2017.
3. Regiondirektören får i uppdrag att inom ramen för produktions- och kapacitetsplaneringen i
primärvården optimera nyttjandet av hyrläkarna. Återredovisas till regionstyrelsen i oktober
2017.
4. Regiondirektören får i uppdrag att följa upp strukturbeslut för primärvården (LUPpaketet)
och analysera åtgärder utifrån utredningen Primärvården i fokus för att under hösten ta fram
underlag för en strategi för god och nära vård. Återredovisas till regionstyrelsen i december
2017.
5. Regiondirektören får i uppdrag att initiera en extern genomlysning av verksamheten inom
psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och primärvårdens psykosociala enheter med syfte
att analysera effektivitet, kvalitet, vårdflöden, ansvar mellan verksamheterna och tillsammans
med kommunerna. Återredovisas till regionstyrelsen i december 2017.
6. Regiondirektören får i uppdrag att göra en övergripande plan för köpt vård innehållande en
analys av möjligheter att ta hem delar av den vård regionen köper liksom en analys av
ekonomiska fördelar att köpa viss vård istället för bedriva i egen regi. I uppdraget ingår också
att analysera möjligheterna att sälja vård. Återredovisas till regionstyrelsen i februari 2018.
7. Reserestriktioner och inköpsrestriktioner införs (restriktionerna ska tolkas som att endast
resor och inköp som är absolut nödvändiga ska utföras, prioritera möten på distans, resa
resurssnålt, använda inköpsrådets kunskap, samt säkerställa att det som är absolut nödvändigt
för uppdraget kan genomföras med god kvalitet så att vi också bibehåller en god arbetsmiljö
för anställda och förtroendevalda.)
8. Se över möjligheten att sälja vård till andra redan i nuläget. I avvaktan på analysen som
skall vara klar i februari 2018.
9. Tertialrapport april 2017 godkänns. 1
10. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Information om Tertialrapport april 2017 läggs till handlingarna.
§109 Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen
Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen godkänns.
§110 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017 om Stiftelsen Jamtli
1. Styrelsen för Stiftelsen Jamtli uppmanas att kraftfullt agera för att följa insynsgruppens
rekommendationer avseende uppdrag kring Nationalmuseum Norr.
2. Regionstyrelsen uppmanar insynsgruppen att göra regelbundna granskningar, förslagsvis
varannan månad. Återredovisa läget för regionstyrelsen.
3. Redovisningen om Stiftelsen Jamtli utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt godkänns.
4. Regionstyrelsen föreslår att regionstyrelsens presidium tillsammans med regionala
utvecklingsnämndens presidium snarast träffar Jamtlis ledning för att tydliggöra

regionstyrelsens och nämndens oro för ekonomin kring Nationalmuseum Jamtli, samt höra
Jamtlis ledning kring deras fortsatta plan kring ekonomin.
§111 Regionstyrelsens uppsiktplikt om Samordningsförbundet Jämtlands län
Redovisningen om Samordningsförbundet utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt godkänns.
§112 Regionstyrelsens uppföljning 2017 om miljö, Miljöbokslut 2016
Miljöbokslut 2016 godkänns.
§113 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av integration
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av integration godkänns.
§115 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av internkontroll
1. Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma med åtgärder utifrån uppföljningen
§116 Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2017
Regionstyrelsens verksamhetsplan för 2017 ska ändras i enlighet med förslag i upprättad
bilaga ”Uppföljning av regionstyrelsens verksamhetsplan 2017 och förslag på justeringar”.
§117 Svar på granskning av egenkontrollen- en del i patientsäkerhetsarbetet
1. Upprättat förslag till svar på granskning av egenkontrollen- en del i patientsäkerhetsarbetet,
daterad 2017-05-03, antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§118 Svar på granskning av produktions- och kapacitets planering inom Region
Jämtland Härjedalen
1. Upprättat förslag till svar på granskning av produktions- och kapacitetsplaneringen inom
Region Jämtland Härjedalen, daterad 2017-05-04, antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§126 Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 - Utredning om förutsättningarna för
ökad samverkan inom administration och teknisk service
1. Regiondirektören får i uppdrag att efterhöra kommunernas intressen för samverkan inom
administration enligt förutsättningarna i ”Plan för spridning och omlokalisering av regionens
administrativa funktioner”.
2. Regiondirektören får i uppdrag att efterhöra kommunernas intressen för att tillsammans
utreda samordning inom förråd, transport och fastighetsdrift/underhåll, mm inom teknisk
service.
3. Om inget intresse för samverkan finns från kommunerna ska regiondirektören analysera
effekter av outsourcing inom dessa områden.
4. Frågan om samverkan ska vara en stående punkt på Regionala samverkansrådets
sammanträden.
5. Regiondirektören får i uppdrag att ta kontakt med statliga myndigheter om samverkan, t ex
gällande sammanträdeslokaler.
6. Regiondirektören ska rapportera resultatet till regionstyrelsen i oktober 2017.
§127 Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 – Uppdrag att skapa
samverkansmöjligheter inom den laboratoriemedicinska verksamheten

1. Vidtagna åtgärder och förslag om att fortsätta fördjupa samverkan med ett eller flera av
norrlandstingen inom laboratoriemedicin godkänns.
2. Återrapportering ska ske till regionstyrelsen i december 2017.
§128 Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 - Översyn av regelverket för
konkurrensneutral organisation för primärvård i regionens regi
1. Regiondirektören får i uppdrag att göra en översyn av den regiondrivna primärvården och
analysera om det finns behov av regelförändringar för att underlätta ett flexiblare agerande,
minskad administration och mer entraprenadliknande förhållanden liksom möjligheterna att
agera som en koncern.
2. Regiondirektören ska också göra en omvärldsanalys för att se vilka regler andra
landsting/regioner tillämpar för att stimulera primärvården i egenregi att agera som
entreprenörer och koncern.
3. I regiondirektörens uppdrag ingår dessutom att analysera om det finna andra verksamheter
inom Region Jämtland Härjedalen som skulle kunna effektiviseras om de fick
intraprenadvillkor.
4. Slutligen ska regiondirektören utifrån översynen ge förslag på uppdaterade villkor för
intraprenader till nutida förhållanden.
5. Regiondirektören ska redovisa arbetet vid regionstyrelsen i oktober.
§129 Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 – Pilotstudie avseende utvecklande av
produktionsuppdrag för verksamheten inom område kirurgi/ögon/öron samt område
kvinna
Regiondirektören får i uppdrag att med utgångspunkt från planerade verksamhetsmöten i juni
2017 återkomma med en slutlig plan för pilottest och omfattning till regionstyrelsen i oktober
2017.
§130 Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 - Utredning om samverkan med annan
part gällande sterilcentralen
1. Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med Region Västernorrland utreda
möjligheter och förutsättningar för ett samarbete rörande sterilcentralen inkl. samordning av
logistik.
2. Om samverkan med Region Västernorrland inte är möjlig får regiondirektören i uppdrag att
utreda alternativa och kostnadseffektiva arbetssätt inom steriliseringscentralens verksamhet
samt möjligheter till samverkan med annan extern part gällande sterilisering av
sjukvårdsutrustning.
3. Regiondirektören ska rapportera förutsättningarna för eventuell samverkan vid
regionstyrelsen i oktober 2017.
§131 Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 - Utvärdering av regionens internhandel
1. Regiondirektören får i uppdrag att göra en utvärdering av internhandel mellan beställare
och utförare av medicinska servicetjänster.
2. Beroende på vad utvärderingen visar, ska förslag på en förändring av modellen presenteras,
om så krävs för att åstadkomma ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt nyttjande av
medicinska servicetjänster.
3. Uppdraget ska återredovisas till regionstyrelsen i november 2017.
§132 Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 - Utredning om förutsättningar för driva
verksamhet gemensamt med annat landsting

1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta och fördjupa diskussionerna med Region
Västernorrland, och inom ramen för Norrlandstingen.
2. Regiondirektören ska återkomma till regionstyrelsen i november med en muntlig rapport
kring hur samarbetsdiskussionerna fortlöper.
§133 Forskningssamverkan för kunskapsutveckling och kompetensöverföring med
Norge
1. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra samt finansiera medverkan i förstudien av
Mini-HUNT i Region Jämtland Härjedalen med 200 tkr inom befintlig ram på Hälso- och
Sjukvårdspolitiska avdelningen.
2. Regiondirektören får i uppdrag att ingå utökat intentionsavtal med Helse NordTrøndelag
HF om utökad forskning och kompetensutveckling baserat på nuvarande samarbete
§134 Läkemedelsförsörjning år 2020
Region Jämtland Härjedalen ska överta skötsel av läkemedelsförråd/läkemedelsservice,
vätskehantering samt tillverkning av cytostatika, sterila beredningar och radiofarmaka i egen
regi från och med 2020.
§135 Svar på begäran från Länstrafiken om undantag från Region Jämtland
Härjedalens modervarumärkesstrategi
1. Regionstyrelsen avstyrker Länstrafikens begäran om undantag från
modervarumärkesstrategin.
2. I samband med upphandling av Buss 2018 ska namnet ”Länstrafiken” ses över så att det
stämmer överens med regionens övriga benämningar.
3. Finansiering av varumärkesbyte ska ske inom ramen för Länstrafikens budget.
§136 Om- alternativt nybyggnationer av hälsocentralerna i Sveg och Funäsdalen
1. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram lösningar på om- eller nybyggnationer i Sveg
och Funäsdalen.
2. Regiondirektören och fastighetschef får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringarna för
om- eller nybyggnationer i Sveg och Funäsdalen.
3. Avsiktförklaringen gällande ombyggnad Sveg ska omformuleras innan påskrift så att
möjligheter till förbättringar i befintlig byggnad för förbättrade patientflöden utreds i första
hand. Förslag och kostnadsberäkningar redovisas för regionstyrelsen innan andra alternativ
utreds.
§137 Finansiering av sjukhusets mathantering
Utredning om finansiering av Östersunds sjukhus mathantering läggs till handlingarna.
§144 Ändring av patientavgifter
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Förtydliganden av patientavgifter införs enligt
följande: Typ av besök/avgift Förslag avgift (kr) Hälsoskolor, hela utbildningen Fast avgift
300 kr Antabusdelning Avgiftsfritt Dosettdelning Avgiftsfritt 1:a besök i specialistvård efter
akut remiss från primärvården Avgiftsfritt Patienthotell för anhöriga Alltid avgift för anhörig
Avbokning av akut tid Avgiftsfritt
§145 Ändring i regelverket för sjukresor vid utomlänsvård
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Ändring i regelverket för sjukresor enligt bifogat
förslag antas.

§146 Regionplan 2018-2020
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Regionplan 2018-2020 godkänns.
§147 Finansplan 2018-2020
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Finansplan 2018-2020 godkänns.
§148 Regler för planering och uppföljning av Region Jämtland Härjedalens styrmodell
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Reviderade regler för planering och uppföljning
av Region Jämtland Härjedalens styrmodell godkänns.
§151 Förfrågningsunderlag Hälsoval Region Jämtland Härjedalen 2018
1. Regionstyrelsen tillstyrker vårdvalsnämndens förslag.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Vårdvalsnämnden får i uppdrag att tillsammans
med regionstyrelsen se över förfrågningsunderlaget inför 2019 för att undersöka
möjligheterna att ytterligare stimulera primärvårdens utveckling som styrande i regionens
sjukvårdssystem.
§152 Vårdval medicinsk fotvård 2018
Vårdvalsnämnden behandlade ärendet den 11 maj, § 23 och föreslår regionfullmäktige:
1. Förfrågningsunderlag Vårdval medicinsk fotvård 2018 (VVN/8/2017) fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och ytterligare justeringar uppdras till vårdvalsnämnden att
fatta beslut om i november 2017. Regionstyrelsen tillstyrker vårdvalsnämndens förslag
§153 Vårdval barn- och ungdomstandvård 2018
Vårdvalsnämnden behandlade ärendet den 11 maj, § 24 och föreslår regionfullmäktige
1. Förändringar i förfrågningsunderlaget Vårdval barn- och ungdomstandvård 2018
(VVN/9/2017) fastställs.
2. Eventuella kompletteringar och justeringar uppdras till vårdvalsnämnden att fatta beslut om
i november 2017. Regionstyrelsen tillstyrker vårdvalsnämndens förslag.
§156 Regeländring färdtjänst
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2017-05-09, § 85 och föreslår
regionfullmäktige:
Regler för ledsagare och medresenär i Uppdragsavtal om samordning av samhällsbetalda
resor i Jämtlands län, bilaga 4 ska ha följande lydelse:
1. Ledsagare: Om den färdtjänstberättigade har behov av hjälp under resan, kan tillstånd
beviljas för ledsagare utan extra kostnad för den enskilde.
2. Medresenär: Den som inte har tillstånd till ledsagare kan ta med sig en medresenär på
färdtjänstresan. Medresenären betalar färdtjänsttaxa.
3. Eget barn 0-6 år: Utöver ovanstående får ett eget barn medfölja under färdtjänstresan,
barnet är avgiftsbefriat.
4. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.
Regionstyrelsen tillstyrker regional utvecklingsnämndens förslag
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§168 Analys av regionens ekonomi och styrning
Regiondirektören får i uppdrag att utifrån den analys som SKL presenterar göra fördjupade
analyser tillsammans med SKL och återkomma till regionstyrelsen i augusti och presentera
analyserna och förslag till åtgärder med anledning av analyserna. Analyser och förslag till

åtgärder ska i första hand inriktas på att minska kostnader för den specialiserade
sjukhusvården.
§169 Revidering av de finansiella målen 2017 i Finansplan 2017-2019
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Målet ekonomiskt resultat efter finansnetto som procentandel av verksamhetens
budgeterade nettokostnader ändras till minus 2,7 procent.
2. Målet för verksamhetens nettokostnadsutveckling ändras till att verksamhetens
nettokostnader högst får öka med 1,4 procent 2017 jämfört med utfallet 2016.
§170 Begäran om kapitaltäckningsgaranti för Länstrafiken i Jämtlands län AB
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2017-06-13, § 104 och föreslår
regionfullmäktige:
1. Region Jämtland Härjedalen tecknar en kapitaltäckningsgaranti till Länstrafiken i
Jämtlands län AB på maximalt 8 miljoner kronor enligt upprättat förslag.
2. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska till Regionala utvecklingsnämnden kvartalsvis
redovisa åtgärder för att begränsa underskottet för år 2017 samt status gällande likviditet och
en likviditetsprognos kommande 12 månader.
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
§171 Lån till Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Lån beviljas till kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg;
a. Enligt villkoren i bilaga Finansiering ek. dir SKL.
b. Till ett belopp om 7 800 000 kronor i 2015 års prisnivå plus årlig uppräkning, vilket
motsvarar Region Jämtland Härjedalens andel av totalt tillåtet upplåningsbelopp enligt KSA:s
förbundsordning. Lånet ska finansiera investering i ambulansflygplan.
2. En förutsättning för utlåningen är att övriga landsting/regioner fattar likalydande beslut.
3. Utlåningen till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg hanteras i
finansieringsbudgeten i finansplan 2018-2020.
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§173 Finansplan 2018-2020
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Finansplan 2018-2020 antas
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§175 Regiondirektörens rapport 2017
Regionstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
§176 Månadsrapport maj och juni 2017
1. Månadsrapport per maj och juni 2017 godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen i november med en
redovisning av ökningen av årsarbeten områdesvis, uppdelat på satsning för oberoende av
hyrpersonal och förväntad effekt av denna samt eventuell övrig ökning, finansiering och
förväntad effekt av denna. Uppdraget kan samordnas med analysprogrammets punkt 1.
3. En redogörelse av hur läget med vårdgarantin ser ut för olika patientgrupper ska redovisas
vid kommande regionstyrelse

§177 Redovisning av regionstyrelsens presidiums uppdrag att träffa
områdesledningarna för dialog om förbättringar, effektiviseringar och
kostnadsminskningar
1. Regionstyrelsen har tagit del av rapporten, ställt frågor och fått svar.
2. Regionstyrelsen uppmanar presidiet att tillsammans med den tillträdande regiondirektören
diskutera former för fortsatt dialog med verksamheterna
§178 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Samhälle - sjukpenningtal hos
länets medborgare
1. Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Samhälle - tillgänglighet område barn och
unga vuxna godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att göra en konsekvensutredning angående väntetider på
BUP samt vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med de långa köerna.
§180 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av barnens rättigheter
1. Regionstyrelsens uppföljning 2017 av barnens rättigheter godkänns. 2. Regiondirektören
får i uppdrag att upprätta bättre rutiner för att ur ett barnperspektiv tillgodose barnens rätt som
anhörig när misstanke finns om våld i nära relationer samt att göra en särskild uppföljning av
hur rutiner kring orosanmälningar följs
§181 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av nationella minoriteter
1. Regionstyrelsens uppföljning 2017 av nationella minoriteter godkänns.
2. Även hälsocentralerna i Ragunda och Bräcke ska upprätta sydsamisk fasadskyltning under
förutsättning att skyltningen kan finansieras inom fastighets budget.
§182 Regionstyrelsens uppföljning av våld i nära relationer
Regionstyrelsens uppföljning av våld i nära relationer godkänns
§183 Regionstyrelsens uppföljning om läkemedel 2017
1. Regionstyrelsens uppföljning om läkemedel godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra de åtgärdsförslag som lyfts i rapporten och
vid behov återkomma till regionstyrelsen.
§184 Regionstyrelsens uppföljning 2017 om sjukresor
Regionstyrelsens uppföljning av sjukresor godkänns.
§185 Revidering av regionstyrelsens verksamhetsplan 2018
Regionstyrelsens verksamhetsplan ska revideras enligt följande: Målvärdet för 2017 gällande
det aktiva målet om nettokostnadsförändringen ändras från att vara minus 2 % till att
verksamhetens nettokostnader högst får öka med 1,4 %.
§186 Analys av regionens ekonomi och styrning
1. Frågeställningarna i regiondirektörens förslag till analysprogram godkänns.
2. Regiondirektören ska löpande redovisa till regionstyrelsen de olika delarna i
analysprogrammet.
§189 Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan
Regional kris- och katastrofmedicinsk beredskapsplan antas.
§190 Införande av remisskrav för smärtbehandling

Krav på remiss från läkare återinförs för smärtbehandling.
§192 Svar på granskning av ledningssystem inom Region Jämtland Härjedalen
1. Upprättat förslag till svar på granskning av ledningssystemet, daterat 2017-08-18, antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart just
§199 Kostnadsfri vaccinering mot Hepatit-B för barn
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande
vaccination mot Hepatit B för barn i åldern 0-6 år samt till barn i riskgrupper i åldern 0-18 år
enligt ovanstående förslag. Vaccinationerna ska erbjudas kostnadsfritt.
2. Merkostnaden finansieras genom redan avsatta medel i Vårdvalsnämndens budget.
§200 Investering MR-kamera
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Investering i MR-kameran godkänns.
2. Finansiering sker i enlighet med investeringsrådets förslag ovan.
3. När reglementen och regelverk ses över med anledning av nya kommunallagen senare i
höst bör frågan om delegering från regionfullmäktige till regionstyrelsen prövas gällande
omdisponering mellan objekt inom investeringsbudgetens totalram.
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§211 Regiondirektörens rapport 2017
1. Regionstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Regionstyrelsen uppskattar den nya direktörens höga ambition att verkställa de beslut som
regionstyrelsen redan beslutat om.
§212 Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen
1. Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen godkänns.
2. En fördjupad analys av likviditeten ska tas fram till regionstyrelsens nästa sammanträde.
§213 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål PATIENT - återinskrivningar
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av det aktiva målet Patient - återinskrivningar enligt ovan
godkänns.
§214 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av FoUU
1. Regionstyrelsens uppföljning 2017 av FoUU-verksamheten godkänns.
2. FoU-rådet får i uppdrag att se över möjligheterna att stimulera forskningen även utanför
medicinområdet i regionen.
§215 Uppföljning av mål om tillgänglighet i regionala trafikförsörjningsprogrammet
Informationen läggs till handlingarna.
§216 Utvärdering av direktupphandling för test av urologioperationer
1. Regionstyrelsens beslutade utredning om köpt vård ska beakta erfarenheterna från försöket
med upphandlade urologioperationer.
2. Regiondirektören får i uppdrag att genomföra upphandling inom urologi enligt redovisat
koncept i avvaktan på resultatet av utredningen om köpt vård.

§221 Deluppdrag Sjukresor i egen regi - Paket 2 Långsiktig utvecklingsplan för god
ekonomisk hållning
1. Upphandling av sjukresor i extern regi ska göras med start från 2020-06-14. När
Länstrafiken gör denna upphandling ska en särskild arbetsgrupp delta med representanter från
hälso- och sjukvården som får bidra med synpunkter så att eventuellt kostnadsdrivande krav
undviks.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheten till liggande transporter i egen regi.
Denna utredning ska ingå i projektet kring den prehospitala vården. Frågan ska behandlas i
projektet under hösten 2017 så att besked i frågan kan ges till Länstrafiken inför
upphandlingen.
3. Frågan om resor för dialyspatienter läggs till projektet för prehospital vård för vidare
utredning.
§222 Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 - Utredning om samverkan med annan
part gällande sterilcentralen
Regiondirektören får i uppdrag att utreda om samarbete inom upphandlings- och
avtalsområdet kan ge ekonomiska effekter.
§235 Delårsrapport augusti 2017
1. Regiondirektören får följande uppdrag a. Inom HIM, HNR, Kirurgi och Ortopedi
gemensamt utreda möjligheterna att omfördela vårdplatser och skapa en ny enhet där vård
bedrivs med ett lägre behov av sjuksköterskor än vad en akutvårdsenhet kräver. Den nya
enheten ska därigenom bidra till ett lägre behov av stafettsjuksköterskor, en möjlighet att
bedriva vård till en lägre kostnad, samt skapa ett bättre flöde inom akutvårdsenheterna. b.
Införa stopp för hyrsjuksköterskor på akutområdet, område kirurgi samt enheter inom övriga
områden på sjukhuset som inte använder hyrsjuksköterskor. c. Förhandla fram ett pristak för
hyrpersonal inom specialiserad vård. d. Centralisera investeringsbeslut pga likviditetsläget.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Delårsrapport augusti 2017 godkänns.
§236 Erbjudande om kostnadsfritt hälsosamtal till invandrare
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Region Jämtland Härjedalen ska erbjuda ett kostnadsfritt hälsoscannande samtal till alla
direktinflyttade personer från annat land.
§237 Översyn av upphandlingspolicy
1. "Närproducerade" läggs till före ordet ekologiskt under punkt 4 i upphandlingspolicyn.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reviderad upphandlingspolicy fastställs.
§ Prisstege 20-resorskort inom Länstrafiken 240
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
§241 Bussgods i Jämtland Härjedalen
Regionala utvecklingsnämnden behandlades ärendet 2017-09-05, §129 och föreslår
regionfullmäktige
1. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska inte köpa aktier eller överlåta bussgodsverksamheten
till bolaget Bussgods i Norr AB, som är under namnändring.

2. Bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB revideras, i punkt 3 utgår skrivningarna
”Även godshantering med linjetrafik i länet, till grannlänen samt övriga landet kan bedrivas Bussgods”, och ”Bolaget ska också erbjuda godsservice på kommersiella grunder”.
3. Länstrafiken i Jämtlands län AB ges i uppdrag att avveckla avdelningen bussgods inom
bolaget.
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
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§247 Tillnyktringsenheten
1. Region Jämtland Härjedalen avvecklar tillnyktringsverksamheten, TNE, som varit
samfinansierad med länets kommuner.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§250 Bussgods i Jämtland Härjedalen
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet den 5 september, § 129, och beslutade att
föreslå regionfullmäktige följande:
1. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska inte köpa aktier eller överlåta bussgodsverksamheten
till bolaget Bussgods i Norr AB, som är under namnändring.
2. Bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB revideras, i punkt 3 utgår skrivningarna
”Även godshantering med linjetrafik i länet, till grannlänen samt övriga landet kan bedrivas Bussgods”, och ”Bolaget ska också erbjuda godsservice på kommersiella grunder”.
3. Länstrafiken i Jämtlands län AB ges i uppdrag att avveckla avdelningen bussgods inom
bolaget.
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2017-11-07 § 159 och föreslår
regionfullmäktige
1. Länstrafiken i Jämtlands län AB ska inte köpa aktier eller överlåta bussgodsverksamheten
till bolaget Bussgods i Norr AB, som är under namnändring.
2. Bolagsordning för Länstrafiken i Jämtlands län AB revideras, i punkt 3 utgår skrivningarna
”Även godshantering med linjetrafik i länet, till grannlänen samt övriga landet kan bedrivas Bussgods”, och ”Bolaget ska också erbjuda godsservice på kommersiella grunder”.
3. Länstrafiken i Jämtlands län AB ges i uppdrag att avveckla avdelningen bussgods inom
bolaget.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
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§253 Regiondirektörens rapport 2017
1. Regionstyrelsen har tagit del av rapporten, ställt frågor och fått svar.
2. Regiondirektören får i uppdrag att sprida goda exempel på verksamhetsutveckling och
enskilda medarbetares initiativ till ökad delaktighet i organisationen. Detta för att lyfta fram
bra utvecklingsområden där personalens initiativ är drivkraften.
§254 Månadsrapport september 2017
1. Månadsrapport per september 2017 godkänns.

2. Regiondirektören får i uppdrag att återrapportera avvikelser i ekonomisystemet så att
merkostnader i samband med hantering av fakturor tydliggörs och åtgärdas. Direktören får
återkomma med en redovisning av hantering av patientfakturor och obetalda avgifter.
§255 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017 om regionala utvecklingsnämnden
1. Rapport om regionala utvecklingsnämnden utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt godkänns.
2. Regionstyrelsen kommer att fortsätta följa det ekonomiska läget i nämnden, framförallt
utifrån Länstrafiken AB:s ekonomiska situation.
§256 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017 av Vårdvalsnämnden
Rapport om vårdvalsnämnden utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt godkänns.
§257 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017 – Transitio AB
Rapport om Transitio AB utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt godkänns.
§258 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017 – Norrtåg AB
Rapport utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt godkänns. Granskningen föranleder ingen
vidare åtgärd.
§259 Regionstyrelsens uppsiktsplikt 2017 om Länstrafiken AB
1. Rapporten om Länstrafiken AB utifrån regionstyrelsens uppsiktsplikt godkänns.
2. Regionstyrelsen kommer att fortsätta följa Länstrafiken
§260 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Patient - vårdskador
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Patient – vårdskador godkänns
§261 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål medarbetare - sjukfrånvaro
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Medarbetare – sjukfrånvaro godkänns.
§262 Regionstyrelsens uppföljning september 2017 av aktiva mål Medarbetare bemanningskostnader
Regionstyrelsens uppföljning per september 2017 av aktiva mål MEDARBETARE –
bemanningskostnader godkänns.
§263 Uppföljning av regionstyrelsens plan för intern kontroll
1. Uppföljning av regionstyrelsens internkontrollplan godkänns.
2. Regionstyrelsen ska följa upp projektet för förenklad fakturahantering under våren 2018.
§264 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av samverkan med kommunerna; SVOM och
Barnarenan
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av samverkan med kommunerna; SVOM och Barnarenan
godkänns.
§265 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av handlingsplan för Attraktiv arbetsgivare
Regionstyrelsens uppföljning av handlingsplanen för attraktiv arbetsgivare godkänns.
§266 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av tvångsvård
Regionstyrelsens uppföljning av arbetet med tvångsvård godkänns.

§267 Regionstyrelsens verksamhetsplan 2018
Regionstyrelsens verksamhetsplan 2018 fastställs.
§268 Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2018
Regionstyrelsens plan för intern kontroll 2018 antas.
§269 Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 - Ökad samverkan med länets
kommuner inom administration och teknisk service
1. Regiondirektören får i uppdrag att fortsätta arbetet med kommunerna avseende samverkan
inom administration och omlokalisering, i första hand via den nya gemensamma nämnden.
2. Vad avser förråd, transport och teknisk service finns inte förutsättningar att i dagsläget gå
vidare med samverkan med kommunerna, men frågan om effektiviseringar, genom att delar
prövas som samverkan med privata entreprenörer, får ske genom beslut inom verksamheten.
§270 Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 - Utvärdering av regionens internhandel
1. Regionstyrelsens uppdrag till regiondirektören kring utvärdering av internhandel enligt
beslut 2017-05-31 §131 avslutas.
2. Regiondirektören får bedöma när uppdraget kan genomföras.
§271 Utvärdering av beslut om samlad jour- och beredskaps-organisation för Berg,
Bräcke, Ragunda, Krokom och Östersund
Utvärdering av beslut om samlad jour- och beredskapsorganisation för Berg, Bräcke,
Ragunda, Krokom och Östersund godkänns.
§272 Översyn av administrativa system för att utnyttja möjligheterna med molntjänster
Återredovisning av översyn av administrativa system för att utnyttja möjligheterna med
molntjänster godkänns.
§273 Utveckling av internstafetter från sjukhuset till primärvården
Återrapportering av utveckling av internstafetter från sjukhuset till primärvården inklusive
vidtagna åtgärder godkänns.
§274 Uppdrag att optimera nyttjandet av hyrläkare inom ramen för produktions- och
kapacitetsplaneringen i primärvården
Återrapportering avseende optimerat nyttjande av hyrläkare i primärvården godkänns.
§275 Avtal kring bildande av Regionalt Resurscentrum för Psykisk Hälsa
1. Regionstyrelsen bekräftar avtalet mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Region
Jämtland Härjedalen om inrättande av regionalt Resurscentrum/ Regionalt Programområde
för psykisk hälsa.
2. Region Jämtland Härjedalen godkänner att de medel som regionen avtalat om hämtas in
och förvaltas/administreras av Norrlandstingens regionförbund inom ramen för
etableringsprojekt för Regionala Resurscentrum för psykisk hälsa
§276 Verksamhetsplan och budget 2018-2020 för Norrlandstingens Regionförbund
Preliminär verksamhetsplan 2018-2020 och budget för 2018 för Norrlandstingens
Regionförbund godkänns.
§285 Ändring av patientavgift för körkortsintyg och hörapparater
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Patientavgifter justeras enligt följande: Typ av besök/avgift Förslag avgift Körkortsintyg,
utfärdat av ögonspecialist Patientavgift: 1000 kr Enhetstaxa för utprovning av hörapparat 300
kr per besök (ingår i högkostnadsskyddet) Borttappad hörapparat inom 4 år 1000 kr (ingår
inte i högkostnadsskyddet) Borttappad öroninsats 150 kr Hörapparatskostnad över 3500 kr
Avgiftstaket tas bort Inga avgifter gällande barn under 18 år tas ut.
§286 Översyn av avgifter för intyg och hälsokontroller (Gula taxan)
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Följande enhetliga avgifter för intyg och hälsoundersökningar (Gula taxan) fastställs Patientavgift 300 kr, - Timtaxa 1000 kronor exklusive moms. Lägsta avgift 500 kronor
exklusive moms. För tid utöver 1 timme uttas 250 kronor exklusive moms per påbörjad 15minutersperiod. För intyg som inte finns uppräknade i Gula taxan tas avgift ut antingen som
för liknande intyg eller om liknande intyg inte finns, enligt timtaxa.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att revidera Gula taxan med ny layout där intygen sorteras
efter kategori/åtgärd.
§287 Justering av tandvårdstaxan
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Folktandvården höjer prissättningen i Frisktandvårdstaxan med 0,5 %, samma ökning av
referenspriserna som TLV:s justering 2018-01-15 innebär.
2. Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen justerar hädanefter prissättningen i
Frisktandvårdstaxan med samma procentuella höjning som referenspriserna ökar med varje
gång som TLV justerar referensprislistorna för allmän- och specialisttandvård.
3. Landstingsfullmäktiges beslut 2010, § 116 gällande att priserna för frisktandvården ska
justeras enligt gemensam prissättning för Norrlandslandstingen upphävs.
4. Folktandvården i Region Jämtland Härjedalen höjer från och med 2018-01-15 priset för
åtgärd 407 (O+T), 428, 431 och 432 inom åtgärdsgrupp 4, kirurgiska åtgärder, enligt bifogat
förslag. Prissättningen inom åtgärdsgruppen får inte överstiga referensprisets nivå me
§289 Utbetalning av partistöd 2018
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige Partistöd betalas ut till nedanstående politiska
partier enligt följande: 2018 Totalt partistöd Utb. jan 2018 Utb. juli-14 okt. Utb. 15 okt-dec
Socialdemokraterna 2 430 081 1 215 040 708 774 Moderaterna 1 325 825 662 913 386 699
Centerpartiet 994 549 497 274 290 077 Vänsterpartiet 552 846 276 423 161 247
Sverigedemokraterna 552 846 276 423 161 247 Miljöpartiet 442 421 221 210 129 039
Kristdemokraterna 331 995 165 998 96 832 Liberalerna 331 995 165 998 96 832 Totalt att
fördela 6 962 559 3 481 280 2 030 746 1 450 533 Enligt punkten 7 i de av fullmäktige
antagna reglerna för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen ska parti som
tar emot partistöd lämna en skriftlig redovisning över användningen av partistödet.
Redovisningen av 2018 års partistöd ska lämnas senast 30 juni 2019.
§290 Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2017-10-10, § 141 och föreslår
regionfullmäktige
1. Förslag till nya Regler och villkor för kulturbidrag inom Region Jämtland Härjedalen antas.
2. Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2018.
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
§291 Revidering av regler och villkor för bidrag till externa organisationer

Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2017-10-10, § 142 och föreslår
regionfullmäktige
1. Förslag till reviderade Regler och villkor för bidrag till externa organisationer antas.
2. Det nya regelverket träder i kraft den 1 januari 2018.
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
§292 Uppsägning av uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2018
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2017-10-10, § 144 och föreslår
regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen säger upp uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2015-2017 (2018).
Avtalet upphör att gälla den 31 december 2018.
2. Förslag till nytt uppdragsavtal Stiftelsen Jamtli 2019-2022 tas fram i samverkan med
samtliga stiftare.
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag
§293 Ändringar i konsortialavtal och bolagsordning för Norrtåg AB
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
§294 Länstransportplan 2018-2029 för Jämtlands län
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2017-10-10, § 151 och föreslår
regionfullmäktige
Förslag till Länstransportplan 2018-2029 för Jämtlands län antas.
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
§295 Gemensam nämnd för samverkan inom drift och service, utveckling samt
specialistfunktioner
1. Avtalet och reglementet för den gemensamma nämnden för IT-drift och stöd ändras i
enlighet med förslaget till avtal och reglemente för den gemensamma nämnden för samverkan
inom drift och service, utveckling samt specialistfunktioner.
2. Nämnden utökas med Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms
kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun, Östersunds kommun, Jämtlands
Gymnasieförbund och Jämtlands Räddningsförbund.
3. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2018.
4. Budget för den gemensamma nämndens övergripande kostnader, 110 000 kr, ska
finansieras inom Regionstyrelsens budgetramar för 2018.
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§299 Regiondirektörens rapport 2017
1. Regionstyrelsen har tagit del av informationen, ställt frågor och fått svar.
2. Regionstyrelsen påtalar att uppföljning av beslutade åtgärder är av största vikt. Fattade
beslut ska verkställas.
3. Regiondirektören får i uppdrag att påskynda arbetet med förenklade betalformer inom
regionen.
§300 Månadsrapport oktober 2017
1. Månadsrapport per oktober 2017 godkänns.
2. Regionstyrelsen står bakom de åtgärder som regiondirektören har vidtagit för att minska
kostnadsökningarna.
3. Kostnaderna för lokaler med mera ska specificeras och analyseras.

§301 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Verksamhetsresultat –
nettokostnadsutveckling
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Verksamhetsresultat –
nettokostnadsutveckling godkänns
§302 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av aktiva mål Verksamhetsresultat tillgänglighet
1. Regionstyrelsens uppföljning av aktiva mål Verksamhetsresultat - tillgänglighet godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att under 2018 säkerställa att syfte, ambition och mål med
tillgänglighetsarbetet är tydligt och kommuniceras på alla organisationsnivåer.
§303 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av LUP minskade sjukskrivningar och ökat
frisktal
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av LUP minskade sjukskrivningar och ökat frisktal
godkänns.
§304 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av folkhälsa
Regiondirektören får i uppdrag att:
Beskriva huvudprocessen för hälsa – politisk inriktning HiaP, Hälsa i alla politikområden.
 Identifiera och ta fram en processbeskrivning över de ansvariga leverantörerna till processen
där Samordna, Mäta, Styra och Följa upp folkhälsoprocessen måste bli tydliga ledord.
 Göra en översyn av primärvårdens folkhälsoorganisation och ge förslag på åtgärder som
motsvarar behoven för en samordnad process i folkhälsoarbetet.
 Identifiera politisk ”mottagare” i form av politiker som beställer uppdraget – Samordna
genom att återinföra ett Folkhälsoråd bestående av beslutsfattare från de olika leverantörerna
under ledning av en högsta ansvariga tjänsteman för att medge tydlig styrning mot
gemensamma uppdraget.
 Beräkna de olika insatserna (investeringsvolymen i hälsa men inte mätt i vårdproduktion)
d.v.s. hur mycket investerar vi i hälsoutveckling?
 Införa ett Hälsoprocessbokslut – årlig redovisning som inte är fragmentiserad på
förvaltnings-/verksamhetsnivå utan en sammanställd totalredovisning på koncernnivå av hur
mycket som investeras i hälsoutveckling – inte vårdproduktion.
§305 Regionstyrelsens uppföljning 2017 av Region Jämtland Härjedalens
tillgänglighetsråd
Regionstyrelsens uppföljning 2017 av Region Jämtland Härjedalens tillgänglighetsråd
godkänns.
§306 Regionstyrelsen uppföljning 2017 av Pensionärsrådet
Regionstyrelsens uppföljning av Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd godkänns.
§307 Fördjupning utifrån SKLs analys av regionens ekonomi och styrning
1. Ytterfallsanalys ska göras och återrapporteras till regionstyrelsen våren 2018.
2. Fördjupad analys av ortopedens kostnader ska göras med hjälp av kostnad per patientdata
och jämförelse med annat landsting.
3. Analys av fallolyckor i Jämtlands län som pågår på uppdrag av SVOM ska redovisas till
styrelsen efter hantering i SVOM.
4. Åtgärder utifrån resultat av HS-ledningsgrupps workshop kring SKL-analysen ska
presenteras den 15 december för regionstyrelsen m fl efter ytterligare en förankring i HS
ledningsgrupp den 14 december.

§308 Revidering av långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning
Långsiktig utvecklingsplan för god ekonomisk hushållning ska revideras så att den kan
behandlas samtidigt med Regionplan 2019-2021.
§309 Resultatförbättrande åtgärder 2018-2020 - Översyn av regelverket för
konkurrensneutral organisation för primärvård i regionens regi
1. Regiondirektören får i uppdrag att se över organisationen i primärvård.
2. Regiondirektören får i uppdrag att arbeta med att få till en högre koncernkänsla i
primärvårdens egenregi.
3. Regiondirektören får i uppdrag att utreda ansvar för utveckling inom primärvårdens
egenregi kontra beställarenhetens.
4. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
a. Beslutet från 2009 (LS/935/2009) om organisation för den regiondrivna primärvården
upphör att gälla från och med 1 mars 2018.
b. Nuvarande modell för över- och underskottshantering (LS/42/2010) upphör att gälla från
och med 1 mars 2018.
§310 Svar på uppdrag till regiondirektören att utreda möjligheten att centralisera
inköpsfunktionen
Regiondirektören får i uppdrag att besluta om möjliga åtgärder utifrån rapporten
”Genomlysning av inköpsprocessen”.
§311 PET-CT i Norra sjukvårdsregionen
Region Jämtland Härjedalen ställer sig bakom rapportens förslag avseende principerna för att
öka kapaciteten i för PET-CT-undersökningar i norra sjukvårdsregionen och i vilken
turordning det ska ske.
§312 Vårdsamverkan i västra Härjedalen
1. Regiondirektören får i uppdrag att senast under januari månad 2018 inleda
utvecklingsinsatsen ”Gränsöverskridande vårdsamverkan” i enlighet med
inriktningsdokumentets intentioner.
2. Utvecklingsinsatsen ska återrapporteras till regionstyrelsen minst 2 gånger per år.
§313 Svar på initiativärende från Elin Lemon (C) om uteblivet ramavtal för köp av
inhyrd personal
Initiativärendet anses besvarat.
§314 Svar på revisorernas granskning av den interna kontrollen
Upprättat förslag till svar på granskning av den interna kontrollen antas.

