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1.

Hålltider hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
(HSN 2019/4)
Beslutsunderlag


2.

Hålltider 2019-06-18

Val av justerare samt datum för justering
(HSN 2019/5)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden utser Camilla Strömberg (M) att tillsammans med ordförande
justerar protokollet.

3.

Fastställande av dagordning
(HSN 2019/6)

4.

Anmälan av delegationsbeslut
(HSN 2019/7)
Beslutsunderlag



5.

Yttrande över remiss Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som
vårdas utan för det egna hemmet

Delgivningar
(HSN 2019/8)
Beslutsunderlag










6.

Delgivningslista Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-06-18
Nationell utvärdering om vård vid depression och ångestsyndrom
Överenskommelse mellan staten och SKL och Landsting om nationella
kvalitetsregister
Överenskommelse mellan staten och SKL och Landsting om insatser för
ökad tillgänglighet i barnhälsovården
Överenskommelse mellan staten och SKL om nationell strategi för jämlik
vård-standardiserade vårdförlopp
Yttrande över remiss Remiss - Ändrade föreskrifter (HSLF-FS 2016_51) om
vaccination av barn med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
Yttrande över remiss Remiss avseende sakkunniggruppens underlag för
beslut om nationell högspecialiserad vård - Ryggmärgsskador
Yttrande över remiss Remiss avseende sakkunniggruppunderlag om nationell
högspecialiserad vård

Kurser och konferenser
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(HSN 2019/13)
7.

Information från hälso- och sjukvårdsdirektören
(HSN 2019/9)
Sammanfattning
Sommarplanering

8.

Resultatredovisning per maj - INFORMATION
(HSN 2019/12)

Erik Lundgren

Sammanfattning
Handlingar kompletteras
9.

Fördelning av budgetramar 2020 - BESLUT
(HSN 2019/194)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:
1. Fördela budgetramen 2020 enligt tabell 2 - 6.
2. Fördela investeringsramen för maskiner och inventarier 2020 till Intern produktion hälsooch sjukvård.
Sammanfattning
Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut den 4 juni om Budget 2020 och ekonomisk
plan 2021 – 2022, uppgår hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2020 till 6 222,2 mnkr.
Nämnden fördelar ramen till Intern produktion hälso- och sjukvård, Extern produktion hälsooch sjukvård, Smittskydd och Vårdhygien, Ledning hälso- och sjukvård samt Hälso- och
sjukvårdsgemensamma resurser.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör ledarskap
Ansvarig Extern produktion
Stabschef
Förvaltningschef Smittskydd och Vårdhygien
Chefscontroller
Beslutsunderlag



10.

Fördelning av budgeteramar 2020
Ramfördelning HSN 2020 HSN 29 maj

Åtgärder för ekonomi i balans - INFORMATION
(HSN 2019/275)
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11.

Framtidens vårdinformationssystem - INFORMATION
(HSN 2019/303)

Simon Nilsson och Lena
Grundén

Sammanfattning
Handlingar kompletteras
12.

Översyn av ögonsjukvården i länet - INFORMATION
(HSN 2017/32)

Annika Hillgren Mattson

Beslutsunderlag








13.

Status Ögonlyftet 190516
Handlingsplan Ögonutredningen ver A06
§9 HSN Översyn av ögonsjukvården i länet
§57 HSN Översyn av ögonsjukvården i länet
§108 HSN Översyn av ögonsjukvården i länet
§139 HSN Översyn av ögonsjukvården i länet
§113 HSN Översyn av ögonsjukvården i länet

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av diabetesvården - INFORMATION
Tommy Lundmark,
(HSN 2019/129)
Jörgen Tranevik och
Christina Wasberg
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner revisionsrapporten och översänder den till
Regionstyrelsen.
Sammanfattning
Efter en uppföljande granskning av diabetesvården 2018 bedömde Region Gävleborgs
revisorer att Hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning vidtagit de åtgärder och
säkerställt en ändamålsenlig diabetesvård utifrån de brister revisionen påtalade 2015.
Utifrån den uppföljande granskningen har revisorerna lämnat rekommendationer gällande;
tydliggörande av uppdrag och mandat; uppföljning; rutiner; nationella riktlinjer och
rapportering till kvalitetsregister.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger svar för hur rekommendationerna ska efterlevas där en
sannolik förändring av diabetesrådet roll och mandat, förändringar i diabetessamordnarens
roll, ökad tillgänglighet till ögonbottenundersökningar, utbildningsinsatser och införande av
en övergripande diabetesrutin kommer vara viktiga åtgärder.
Expedieras till
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag
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14.

Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Uppföljande granskning av
diabetesvården
Bilaga 1 - Handlingsplan ORGINAL okt17
Bilaga 2 - Framgångsfaktorer i diabvården SKL PP
Revisionsrapport - Uppföljande granskning av diabetesvården
Prot utdrag § 6 - Anmälan av revisionsrapport - Uppföljande granskning av
diabetesvården

Medborgarförslag - Transport mellan Gävle sjukhus parkering i "gropen" och
sjukhusentrén - INFORMATION
Dennis Jönsson
(HSN 2019/128)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att säga nej till medborgarförslaget
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit angående önskemål om någon typ av transport från
parkeringen på Gävle sjukhus (”gropen”) till huvudentrén för de patienter som har svårt att ta
sig den sträckan.
I dagsläget planeras ingen sådan transport men förslaget kommer att tas i beaktning inom
projektet ”Framtidsbygget”.
Expedieras till
Förslagsställare
Beslutsunderlag






15.

Transport mellan Gävle sjukhus parkering i "gropen" och sjukhuséntren
Svarsforslag medborgarforslag - Transport mellan Gavle sjukhus parkering i
_gropen_ och sjukhusentren(
Medborgarförslag - Transport mellan Gävle sjukhus parkering i "gropen" och
sjukhusentrén
Prot utdrag § 4 - Medborgarförslag - Transport mellan Gävle sjukhus
parkering i "gropen" och sjukhusentrén

Medborgarförslag - Allergikonsulent i Landstinget Gävleborg - INFORMATION
Dennis Jönsson
(HSN 2015/240)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar säga nej till medborgarförslaget
Sammanfattning
Ett medborgarförslag från 2015 föreslås det att anställa en allergikonsulent i Landstinget
Gävleborg (numera Region Gävleborg).
Svårare allergier hanteras inom specialistvården - av barn- och ungdomssjukvården vad
gäller barn- och ungdomar och av lungmottagning/avdelning vad gäller vuxna. Hos båda
dessa verksamheter/enheter finns personal med specialistkompetens inom astma och allergi.
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Expedieras till
Förslagsställare
Beslutsunderlag




16.

Vem ska göra allergikonsulentens jobb
Svarsunderlag medborgarförslag - Vem ska göra allergikonsulentens jobb
Medborgarförslag - Allergikonsulent i Landstinget Gävleborg

Motion - Antalet inställda besök och operationer måste reduceras INFORMATION
Dennis Jönsson
(HSN 2019/288)
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Motionen anses besvarad
Sammanfattning
Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo, samtliga (L) föreslår i en motion att
Region Gävleborg ska införa ett system som innebär att en sms-påminnelse sänds till
patienterna 48 timmar före besök i sjukvården.
Ett sådant påminnelsesystem finns redan idag. För att det ska vara möjligt att skicka dessa
påminnelser till patienten behövs dock patientens medgivande.
Hälso- och sjukvården kan bli bättre på att använda sig av SMS-påminnelser men det är inte
möjligt att som standard skicka påminnelser till alla patienter, med hänvisning till
patientdatalagen, socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring,
samt GDPR.
Expedieras till
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag







17.

Antalet inställda besök och operationer måste reduceras
Svarsunderlag motion - Antalet inställda besök och operationer måste
reduceras
SMS-påminnelser - användning, Hälso- och sjukvård Region Gävleborg
Motion - Antalet inställda besök och operationer måste reduceras
Prot utdrag § 109 - Anmälan av motion - Antalet inställda besök och
operationer måste reduceras

Motion - Inleda försök med allmän screening mot prostatacancer INFORMATION
Dennis Jönsson
(HSN 2019/290)
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Motionen anses besvarad
Sammanfattning
I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo, samtliga (L) att
Hälso- och sjukvårdsnämnden snarast inleder försök med allmän screening mot
prostatacancer.
Region Gävleborg deltar i detta resonemang inom Regionalt Cancer Centrum (RCC) där det
inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion pågår ett projekt inom organiserad prostata cancer
testning. Innan ett brett införande skulle kunna vara aktuellt ska detta program vara fullt
utvecklat. Ingen tidsram är satt för detta projekt men det handlar om ett par år.
Expedieras till
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag






18.

Inled försök med allmän screening mot prostatacancer
Svarsunderlag motion - Inleda försök med allmän screening mot
prostatacancer
Motion - Inleda försök med allmän screening mot prostatacancer (RS
2019/719)
Prot utdrag § 111 - Motion - Inleda försök med allmän screening mot
prostatacancer (RS 2019/719)

Regional biblioteksplan 2020-2021 - INFORMATION och BESLUT
Frédéric Thiabaud och
(HSN 2019/79)
Pia Johansson
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta:
Regional biblioteksplan Gävleborg 2019-2021 godkänns att skickas på remiss.
Remissperioden är 19 juni-30 september 2019.
Inbjudna remissinstanser är följande:
- Gävleborgs kommuner
- Högskolan i Gävle
- Gävleborgs regionala funktionshinders-föreningar (Handikappförbundens samarbetsorgan
(HSO) Gävleborg och Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg).
Övriga intressenter är välkomna att lämna in remissyttranden.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden informerades vid två sammanträden (2019-02-14 och 201903-06) om hur den regionala biblioteksplanen 2019-2021 har arbetats fram.
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Ett förslag på regional biblioteksplan 2020-2021 bifogas.
Den regionala biblioteksplanen 2020-2021 identifierar sex fokusområden:
- barnrätt
- litteratur
- läsfrämjande
- medie- och informationskunnighet
- mångfald
- samverkan
Enligt bibliotekslagen (2013:801, § 17) ska kommuner och landsting ”anta biblioteksplaner
för sin verksamhet på biblioteksområdet”. På Region Gävleborg ansvarar Kultur- och
kompetensnämnden för den regionala biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur
Gävleborg samt folkhögskolebiblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbiblioteken som har verksamhet både i
Gävle och i Hudiksvall.
Kultur Gävleborg har haft en dialogprocess för att skapa en ökad förankring samt ökad
relevans och legitimitet för den regionala biblioteksplanen.
Kultur Gävleborg har haft samråd med andra berörda verksamheter (sjukhusbibliotek och
folkhögskolor) för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Dialogen med länets
folkbibliotek har genomförts vid två HelGe-styrgruppsmöten (HelGe-biblioteken är namnet
på bibliotekssamarbete som inkluderar länets samtliga folkbibliotek och Kultur Gävleborg).
Syftet med dialogprocessen har varit att få kunskap om de olika biblioteksverksamheterna
och få specifika inspel från varje verksamhet och länets kommuner. Dialogerna har handlat
om att tillsammans skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera över länets behov av
att vidareutveckla Region Gävleborgs samlade biblioteksverksamhet under planperioden
2020-2021.
Skrivandet av den regionala biblioteksplanens remissupplaga har varit en kollektiv process,
med inspel och kommentarer från samtliga berörda verksamheter.
Fortsättningen av processen är följande:
- den regionala biblioteksplanen ska bearbetas utifrån inlämnade remissvar
- Region Gävleborgs politiska instanser ska anta slutversionen av den regionala
biblioteksplanen vid följande sammanträden:
- kultur- och kompetensnämnd: 22 november 2019
- hälso- och sjukvårdsnämnd: 26 november 2019
- regionstyrelse: 10 december 2019
- regionfullmäktige: februari 2020.
När den regionala biblioteksplanen är antagen ska den delges Kungliga biblioteket.
Expedieras till
Gävleborgs kommuner
Högskolan i Gävle
Gävleborgs regionala funktionshinders-föreningar (Handikappförbundens samarbetsorgan
(HSO) Gävleborg och Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg)
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Beslutsunderlag







19.

Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021
Regional biblioteksplan Gävleborg 2020_utkast till remissversion
Regional biblioteksplan 2020-2021
§71 HSN Regional biblioteksplan 2020-2021 - INFORMATION
§32 HSN Regional biblioteksplan 2020-2021 - INFORMATION och
BESLUT

Information - Framtidsbygget
(HSN 2019/10)

Ulrika Horrsell och
Magnus Busk

Sammanfattning
Handlingar kompletteras
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