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1.

Hålltider
(HSN 2021/1)

Beslutsunderlag


2.

Hålltider 2021-09-29

Val av justerare samt datum för justering
(HSN 2021/2)
Förslag till beslut

1. Ann-Charlotte Granath utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

3.

Fastställande av dagordning
(HSN 2021/3)

4.

Delgivningar
(HSN 2021/5)

Beslutsunderlag




§170 RS Initiativärende - Problemen på BB-avdelningen i Gävle måste
hanteras - Hans Backman (L)(472845) (0)_TMP
§171 RS Initiativärende – Mobil vaccinering och vaccinering på skolorna Patrik Stenvard (M)(472846) (0)_TMP

5.

Anmälan av delegationsbeslut
(HSN 2021/4)

6.

Kurser och konferenser
(HSN 2021/6)
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7.

Beslutsuppföljning
(HSN 2021/7)
Förslag till beslut

1. Inga beslut är aktuella för uppföljning.

8.

Information från hälso- och sjukvårdsdirektören
(HSN 2021/8)

Johan Kaarme

Sammanfattning

Information om
- Covid - 19
- Nationella patientenkäten

9.

Information om jämlikhetsutredningen

Maria Sundman m fl

10.

Resultatredovisning per 31 augusti 2021 - INFORMATION
Erik Lundgren
(HSN 2021/9)

Beslutsunderlag


11.

Månadsrapport HSN 202108

Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2021 - INFORMATION och
BESLUT
Erik Lundgren
(HSN 2021/44)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta följande:
1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2021.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.
3. Efter perioden januari-augusti 2021 avser nämnden återkomma till
Regionstyrelsen med förslag hur prognostiserat underskott ska hanteras.
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Sammanfattning

Resultatet för perioden uppgick till 126,9 mnkr jämfört med budgeterade 74,4 mnkr,
d.v.s. en positiv budgetavvikelse med 52,5 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till
6 011,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 413,2 mnkr. Den främsta
förklaringen bakom denna avvikelse är högre riktade statsbidrag. Verksamhetens
kostnader uppgick till 5 884,9 mnkr och avvek negativt mot budget med 360,7 mnkr.
Främsta orsaker var att kostnader för egen och inhyrd personal översteg budget.
Resultatprognosen för året uppgår till -53,0 mnkr. Verksamhetens intäkter beräknas
uppgå till 8 953,1 mnkr, vilket är 555,3 mnkr högre än budgeterat. Främsta anledning
är ökade riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 9 006,1
mnkr, vilket är 608,3 mnkr högre än budgeterat. Ökningen finns främst inom egen
personal samt kostnader för inhyrd personal.
Periodens investeringar uppgick till 16,6 mnkr och där den största enskilda
investeringen är en linjäraccelerator (strålningsapparat) till Onkologen.
Investeringsprognosen för året är att investeringsramen för året kommer att hålla,
även vissa osäkerheter finns kring vissa upphandlingar.
Mål och satsningar inom nämndens prioriterade områden för 2021 bedöms helt eller
delvis kunna uppnås under året förutom målet ” Ökad tillgänglighet till den vård som
patienten behöver”.

Beslutsunderlag



12.

Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2021
Uppföljning av mål i årsplan 2021-08

Uppföljning av internkontrollplan HSN per augusti 2021
(HSN 2020/1303)

Erik Lundgren/Tommy
Stokka

Förslag till beslut

Informationen noteras till protokollet
Sammanfattning

Redovisning av hälso- och sjukvårdens identifierade risker och status per sista
augusti 2021. I internkontrollplanen beskrivs vad som ska kontrolleras, hur det ska
kontrolleras, när och vem som är ansvarig för de olika kontrollmomenten.
Expedieras till

Internkontrollenheten
Beslutsunderlag


Postadress
801 88 Gävle

Uppföljning av internkontrollplan HSN per augusti 2021
Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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13.

Uppföljning Internkontrollplan 2021 per augusti

Avgiftshandbok 2022
(HSN 2021/246)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta följande:
1. Avgiftshandbok 2022 för Region Gävleborg fastställs
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2022
3. Detta beslut ersätter tidigare beslut om berörda avgifter
4. Avgifter föranledda av ny lagstiftning, beslut i samverkansnämnd eller direktiv
från myndighet ska ändras löpande under verksamhetsåret
5. Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt
uppföljningen
Sammanfattning

I årets revidering ingår införande av en avgift per slutfört avsnitt inom digital
kognitiv beteendeterapi (IKBT).
Expedieras till

Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag


14.

Avgiftshandbok 2022

Årsplan och Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 - BESLUT
(HSN 2021/879)

Beslutsunderlag



15.

§96 HSN Årsplan och budget 2022 samt ekonomisk plan 2023-2024
Årsplan Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-2024

Sammanträdesdagar 2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden - INFORMATION
och BESLUT
(HSN 2021/1491)
Förslag till beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder följande dagar 2022:
1 februari
22 mars
26 april
Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
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8 juni
24 augusti
28 september
19 oktober
9 november
6 december
Sammanfattning

Förslag till sammanträdesdagar 2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden har
upprättats.

Beslutsunderlag


16.

Sammanträdesdagar 2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande - Remiss Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för
barn och unga (SOU 2021:34) - BESLUT
(HSN 2021/935)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning

Region Gävleborg har erbjudits att svara på remiss från Socialdepartementet –
delbetänkandet av utredningen En sammanhållen God och nära vård för barn och
unga (SOU 2021:34).
Regeringen beslutade den 28 november 2019 att uppdra åt en särskild utredare att se
över förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga
(dir 2019:93). I utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till
en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för
barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en
sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bl.a. psykisk ohälsa. Ett
slutbetänkande ska lämnas senast den 1 oktober 2021.
Delbetänkandet presenterar förslag som ger regeringen möjlighet att bana väg för en
hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra till att minska
fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta trenden med ökad
psykisk ohälsa hos barn och unga.
Utredningen föreslår i detta delbetänkande bland annat att det hälsofrämjande arbetet
ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram
för barn och unga tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården.
Vidare föreslår utredningen att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn och
unga skärps samt att ett tydligt krav på samverkan mellan regionen och huvudmän
inom skolväsendet införs.
Sex steg beskriver också hur barn och unga med psykisk ohälsa kan få ett mer
ändamålsenligt och samordnat stöd i vården.
Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
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Internet www.regiongavleborg.se
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Expedieras till

Socialdepartementet
Regeringskansliet
Beslutsunderlag







17.

Tänsteskrivelse_Yttrande - Remiss Börja med barnen! En sammanhållen
god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)
Yttrande - Remiss Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård
för barn och unga (SOU 2021:34)
Del 1 - Remiss av SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god
och nära vård för barn och unga
Del 2 - Remiss av SOU 2021:34 Börja med barnen! En sammanhållen god
och nära vård för barn och unga. (4/4)
§97 HSN Yttrande - Remiss Börja med barnen! En sammanhållen god och
nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Yttrande på Remiss av SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk
hälsa - BESLUT
(HSN 2021/667)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning

Region Gävleborg har inbjudits inkomma med synpunkter på remiss av betänkandet
God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård fick i sina tilläggsdirektiv
från den 15 augusti 2019, utöver tidigare uppdrag, uppgiften att utreda
förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga
insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte att bl.a. förebygga
svårare ohälsa och sjukskrivningar och vid behov lämna förslag om hur detta kan
genomföras på ett effektivt sätt. Utredningen remitterar här sitt sista betänkande.
I detta betänkande lämnar utredningen förslag på att det ska synliggöras i
primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård
avseende både fysisk och psykisk ohälsa. Vidare redovisas bedömningar av hur
primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa under modellen ”Rätt stöd till psykisk
hälsa”. Modellen utgörs av ett antal principer och arbetssätt som tillsammans
och/eller kombinerat förbättrar bemötandet och omhändertagandet av den enskilde,
och bättre möter behoven på befolkningsnivå.

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se

Page 7 of 9

Bankgiro 5031-9771
Org. Nr. 232100-0198

Kallelse och föredragningslista
Hälso- och sjukvårdsnämnd
2021-09-29

Expedieras till

Socialdepartementet
Regeringskansliet
Beslutsunderlag






18.

Tjänsteskrivelse - Yttrande på Remiss av SOU 2021:6 God och nära vård Rätt stöd till psykisk hälsa
Yttrande - Remiss av SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk
hälsa
Remiss av SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa
§98 HSN Yttrande på Remiss av SOU 2021:6 God och nära vård - Rätt stöd
till psykisk hälsa

Information - IVO/SÄBO-rapporten
(HSN 2021/39)

Kjell Norman/Peo
Hermansson

19.

Information från Sjukvårdsregion Mellansverige
(HSN 2021/10)

20.

Information Nätverk Välfärd

21.

Framtidsbygget - Investering avseende evakueringsbyggnader, Gävle sjukhus
Johan Kaarme
(RS 2021/1975)
Förslag till beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom Fastighets, teknik- och
miljöutskottets föreslag att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Medge investering om 231 500 tkr kronor avseende Evakueringsmoduler
för etapp 1 och 2 i anslutning till hus 31, Gävle sjukhus.
2. Investering finansieras inom ramen av Framtidsbygget.
3. Uppdra åt Regiondirektören att genomföra investeringen.
4. Beslutet gäller under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnden
godkänner investeringsärendet.

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se

Page 8 of 9

Bankgiro 5031-9771
Org. Nr. 232100-0198

Kallelse och föredragningslista
Hälso- och sjukvårdsnämnd
2021-09-29

Sammanfattning

Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i
närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för
dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.
En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin
verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för
vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till
den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.
Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna
bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig
ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är
tänkt att vara evakuerade i moduler.
Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag




Postadress
801 88 Gävle

Tjänsteskrivelse - Framtidsbygget - Investering avseende
evakueringsbyggnader, Gävle sjukhus
Framtidsbygget - evakuering av verksamhet till moduler vid hus 31 202109-09
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