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RS/779/2019
Svar på motion från Elin Hoffner (V) om utredning av
möjligheten att bedriva patologens verksamhet i egen regi
Ärendebeskrivning
Elin Hoffner (V) har inkommit med en motion om utredning av möjligheten att
bedriva patologens verksamhet i egen regi. Motionären anser att dagens arbetssätt
är ineffektivt och kostnadsdrivande och ineffektivt och möjliggör stor
förbättringspotential inom området, både vad gäller att behålla kompetens,
förbättra kvalitet och minska kostnader. Vänsterpartiet yrkar att en utredning görs
på område patologi där man ser över framtida möjligheter att i egen regi rekrytera
personal, utveckla verksamheten och att köpa in den teknik vi har behov av för en
effektiv patologi.
Region Jämtland Härjedalen har idag ett avtal med Norrlands Universitetssjukhus
(NUS) avseende patologisk verksamhet. Det nuvarande avtalet påbörjades januari
2016 och ingicks med långsiktighet. Genom åren har avtalets kostnad/ år ökat
successivt och under 2019 togs beslut om en prissumma för just 2019 och 2020.
Avtalet förlängs i treårsperioder och den senaste perioden påbörjades januari 2019.
I samband med revidering och genomgång av nuvarande avtal togs beslut om att en
utredning behöver göras av Region Jämtland Härjedalen innan 2020 är slut, för att
komma fram till hur klinisk patologi inom Regionen ska fungera i framtiden.
Utredningen kommer bland annat att baseras på omvärldsbevakning framförallt
utifrån Norra regionens läge, behov och möjligheter tillsammans med Region
Jämtland Härjedalens ”glasögon”. I utredningen är tänkt att ingå lokal och
bemanning samt på vilken nivå klinisk patologi inom Region Jämtland Härjedalen
ska bedrivas och vad som är mest fördelaktigt utifrån ekonomi, bemannings- och
rekryteringsmöjligheter, investeringsbehov och andra omkostnader.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet 2020-02-27 § 17 och föreslår
regionfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
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