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Landstingets revisionsberättelse
9

Landstingets revisionsberättelse för 2016 samt revisorernas
redogörelse för 2016
LD17/01546
Landstingets revisorer föreslår fullmäktige besluta
1.

Landstingsstyrelsen, övriga nämnder och deras ledamöter samt
ledamöterna i de gemensamma nämnderna beviljas ansvarsfrihet för
2016 års verksamhet.

I ärendet redovisas följande dokument:
a) Revisionsberättelse sid 1-8
b) Förklaring med anledning av Landstingets revisionsberättelse för år
2016 - Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 9-16
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Av landstingsstyrelsen beredda ärenden med förslag till
beslut
10

Bokslut och årsredovisning 2016
Diarienummer LD16/03610

Landstingsstyrelsens förslag

1.
2.
3.
4.

Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas till
ett överskott på 6,7 Mkr som överförs till 2017.
Folktandvårdens resultat beslutas till ett överskott på 2,8 Mkr som
överförs till 2017.
Hjälpmedel Dalarnas resultat beslutas till ett överskott på 0,3 Mkr som
överförs till 2017.
Årsredovisning 2016 enligt bilaga b) och Verksamhetsberättelser 2016
förvaltningar enligt bilaga c) godkänns.

I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare
b) Årsredovisning 2016 - särtryck i färg har sänts ut tidigare
c) Bilaga till Årsredovisning; Verksamhetsberättelser 2016 förvaltningar särtryck i färg har sänts ut tidigare
d) över- och underskottshantering har sänts ut tidigare
e) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 17-28
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Ny organisation och policy för internkontroll
Diarienummer LD17/00472

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Policy Intern styrning och kontroll, enligt bilaga b) godkänns och
ersätter riktlinjer för intern kontroll, fastställda av fullmäktige 2008-0218 § 14.

I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare
b) Policy Intern styrning och kontroll har sänts ut tidigare
c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 29-30
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Krav på remiss till psykoterapi och neuropsykiatriska
utredningar
Diarienummer LD17/01202

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Remisskrav införs för psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar
inom ramen för vuxenpsykiatrins öppenvård och barn- och
ungdomspsykiatrin.

I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare
b) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 31-38
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Sammanträdesplan 2018
Diarienummer LD17/01067

Landstingsstyrelsens förslag

1.

Landstingsfullmäktige sammanträder under 2018 den 26 februari, 23
april, 11-12 juni, 24 september, 15 oktober, 19-20 november och 10
december.

I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag har sänts ut tidigare
b) Sammanträdesplan 2018 har sänts ut tidigare
c) Protokollsutdrag från Landstingsstyrelsen sid 39
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Framställning utan föregående beredning
14

Valärenden
Nu har nomineringar kommit till ärendet som var med i tidigare utskick:
Fullmäktige beslutar

1.
2.
3.

Mursal Isa (MP) väljs som ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Mandatperioden är from 24 april 2017 tom 2018-12-31.
Kerstin Lundh (MP) väljs som ersättare i Språktolknämnden i Dalarna.
Mandatperioden ärfr om 24 april 2017 tom 2018-12-31.
Jonas Asenius (MP) väljs som företrädare vid årsmötet med Stiftelsen
Dalarnas forskningsråd.
Mandatperioden är fr o m 24 april 2017 t o m det datum som föregår
den dag då det fullmäktige som valts 2018 har sitt första
sammanträde.

Eftersom Nils Gossas (MP) avlidit måste fyllnadsval ske som ledamot i
Hälso- och sjukvårdsnämnden, som ersättare i Språktolknämnden i Dalarna
och som företrädare vid årsmötet med Stiftelsen Dalarnas forskningsråd.
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Revisionsberättelse för år 2016
Revisionsberättelsens upprättande

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
samtliga styrelser och nämnder. Granslmingen har också avsett de gemensamma
nämnder i vilka landstinget ingår.
All granskning har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal·
verksamhet och landstingets revisionsreglemente. Granskningama har genomförts
med den inriktning och omfattning som behövts för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Revisorernas ansvar är att granska om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt till:fredställande sätt, att den interna kontrollen är
·tilliä.cklig, att räkenskaperna är rättvisande samt att resultatet enligt
·
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål
fullmäktige uppställt.
Revisorernas bedömning

Landstingets årsredovisning, resultat och interna kontroll
Landstingets resultat för år 2016 uppgår till 186 miljon kronor vilket är 69
miljoner kronor bättre än budgeterat.
Resultatet enligt årsredovisningen innebär att samtliga finansiella mål som
fullmäktige uppställt uppnås.
Räkenskaperna är också, -så vitt vi kan bedöma, i allt väsentligt rättvisande och
upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen och i enlighet med
- -- god redovisningssed.
· ····· ·
Mot bakgrund av att flertalet verksamhetsmål inte är mätbara, inte mäts årligen
eller inte uppnåtts tmdet år 2016 är vår bedömning att landstinget inte når upp till
de av fullmäktige fastställda målen.
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Vi bedömer också att styrelser och nämnders interna kontroll, undantaget vad som
nedan sägs om styrelsen, i hu\rudsak är tillfredställande.
Landstings styrelsen
Styrelsens ansvarar, utöver för landstingets ekonomiska förvaltnirig, även för
· hälso- och sjukvården. Underskotten inom denna har tmder 2016, i jämförelse
med tidigare år, begränsats till -58 miljoner kronor.
Landstingsstyrelsen har under 2016 lagt in en budget i ekonomisystemet som är
130 miljoner kronor högre än den av fullmäktige fastställda budgeten. På så sätt
har man styrt hälso- och sjukvården utifrån en felaktig och stö1Te budget än den
som är beslutad av fullmäktige. Det är fullmäktige, d v s den folkvalda
församlingen, som enligt 3 kap. 9 §Kommunallagen (KL) bar exldusiv
beslutanderätt i budgetärenden. Landstingsstyrelsen ansvarar för att fullmäktiges
beslut verkställs. Om styrelsen gör bedönmingen att den inte har möjlighet att
genomföra sitt uppdrag inom beslutade budgetramar måste styrelsen göra
fullmäktige uppmärksam på detta. Så har inte skett. Landstingsstyrelsen
behandlade vår anmodan om förklaring till det inträffade den 12 december och
medger i sitt yttrande att styn1ingen, på verksaml1etsnivå, skett utifrån en annan,
och högre, budget än den fullmäktige fastställt. Fem ledamöter reserverade sig
mot beslutet efter att ha yrkat att verksamheterna ska rätta sig efter de beslut som
landstingsfullmäktige fattar. Vår bedömning är att detta yrkande läggs så sent
under året att det salrnar praktisk betydelse i ansvarsfrågan. Både fullmäktiges
ledamöter och medborgarna måste av demokratiska skäl kunna ha förtroende för
att styrelsen verkställer fullmäktiges beslut och har tillräcklig kontroll över
verksamheten. Åven om landstingsstyrelsen ansett sig ha vägande skäl för den
avvikande budgetstyrningen, bedömer vi att styrelsen genom att, utan
fullmäktiges medgivande, styra verksamheten utifrån en annan, och högre, budget
än den som beslutats inte har fullgj01i sitt ansvar att verkställa fullmäktiges beslut.
Vid prövning av ansvaret för det inträffade har vi också beaktat dels de skäl för
det inträffade som styrelsen åberopat, dels att styrelsen under 2016 lyckats vända
en tidigare negativ ekonomisk utveckling, dels att landstinget sett till det samlade
ekonomiska resultatet för år 2016 inte lidit någon ekonomisk skada av det
inträffade.
De delar av verksamheten som rör den hälso- och sjukvård och övriga service som
befollmingen bör lemma räkna med som ett samhälleligt åtagande har, utifrån
rådande förutsättningar, skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt.
Övriga nämnder och styrelser
Övriga styrelser och nämnder, liksom de gemensamma nämnder i vilka
landstinget ingår, har bedrivit sina respektive verksamheter på ett i huvudsak
ändamålsenligt sätt.
Revisorernas ställningstagande

'· Vi riktar mycket
allvarlig kritik mot landstingsstyrelsen för bristande styrning,
.
.
; ledning och uppföljning genom visad ohörsamhet mot landstingsfullmäktiges
budgetbeslut.

OO0 0 N.iP,llstyrker dock att styrelsen, övriga nätnnder och gemensamma nämnder samt
~

~

tie··enskilda ledamöterna i dessa beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker också att landstingets årsredovisning godkänns.
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Jag riktar en anmärkning mot landstingsstyrelsenför bristande styrning, ledning
och uppföljning genom visad ohörsamhet mot landstingsfullmäktiges
budgetbeslut.
Jag tillstyrker dock att styrelsen, övriga nätnnder och gemensamma nämnder samt
de enskilda ledamöterna i dessa beviljas ansvarsfrihet.

Jag tillstyrker också att landstingets årsredovisning godkätms.
Falun 2017-04-10

Bilaga
Revisorernas redogörelse till landstingsfullmäktige över 2016 års revision
Till revisionsberättelsen hör ocksil följancle bifogade gransknings-PM med tillhörande rapporter

Uppföljningsgranskning av personalplanering och arbetstidsftlrläggning
Uppföljningsgranskning av styrelsens ansvar rur upprättande av landstingsplanen
Granskning av styrelsens kvalitetssllkring av redovisnjngen
Granskning av pågående struktur- och förändringsarbete, del 1
Granskning av pågående slrukiur- och förändringsarbete, del 2
Granskning av patienters samlade väntetider
Granskning av patientflöden och effektivitet inom BUP
Granskning av landstingsstyrclsens verkställighet av beslut
Granskning av kontroll av legitimationer vid anställning
Granskning av en patientgrupp i kläm
Förstudie av fördelning av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna
·Granskning av styrelsens efterlevnad av fullmäktiges budgetbeslut
Granskning av intern kontroll
Granskning av delårsrapport
Granskning av årsredovisning

1

000005

Revisorernas redogörelse för 2016
Revisorerna, vars uppdrag regleras i författningar och lokala föreskrifter kommunallagen, aktiebolagslagen och fullmäktiges revisionsreglemente - är
fullmäktiges instrument för granskning av all den verksamhet som landstinget
bedriver. I detta granskningsarbete biträds vi av sakkunniga vilka utgörs av såväl
egen anställd personal (revisionschef) som inhyrda konsulter från de
revisions/konsultföretag vi har avtal med.

2016 års granskningsverksamhet
V år ambition är att granskningsarbetet, med bibehållande av en hög integritet, ska
vara stödjande och utvecklande för granskade verksamheter. För att uppnå detta
strävar vi mot att granskningarna skall genomföras av personer med goda
kunskaper om de granskade verksamheterna, att granskningarna ska vara aktuella
och återspegla pågående skeenden, samt mot ett ökat inslag av dialog. Vi har också
en ambition att regelbundet genomföra uppföljningsgranskningar av sådana
granskningar vi bedömt som särskilt viktiga.
Vårt granskningsarbete har i huvudsak följt den av oss antagna revisionsplan för år
2016. Granskningsarbetet har inriktats mot att bl a följa landstingets pågående
struktur och förändringsarbete genom en omfattande granskning med två
delrapporter under 2016 samt en uppföljning av styrelsens ansvar för upprättande
av landstingsplanen. .Vi har också fortsatt att fokusera granskningsarbetet mot
hälso- och sjukvårdens verksamhet genom granskningar av patienters samlade
väntetider, patientflöden och effektivitet inom BUP samt granskning av en
patientgrupp i kläm. Andra granskningar har utgjorts av landsstyrelsens
verkställighet av beslut, kontrollen av legitimationer vid anställning av legitimerad
personal, styrelsens kvalitetssäkring av redovisningen, styrelsens efterlevnad av
fullmäktiges budgetbeslut samt en uppföljningsgranskning av personalplanering
och arbetstidsförläggning. Gemensamt med revisorerna i länets kommuner har vi
också genomfört en förstudie av fördelningen av ansvaret för samhällsbetalda
resor i länet.
Granskningsverksamheten har dessutom fullgjorts genom granskning av styrelser
och nämnders ekonomiska förvaltning liksom om den interna kontrollen är
tillräcklig. Granskningar i detta avseende har bl a omfattat delårsbokslut,
årsbokslut samt en särskild granskning av nämnder och styrelsers interna kontroll.
Granskningarna har kompletterats med samtal med företrädare för landstingets
verksamheter samt träffar med nämnder och utskott. Resultatet av de enskilda
granskningarna har redovisats i särskilda gransknings-PM som tillställts ansvariga
nämnder och styrelser.
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Granskningsarbetet och övriga för oss viktiga frågor har regelbundets återkopplats
till fullmäktige genom korta men regelbundna informationspass vid
fullmäktigesammanträden, genom träffar med fullmäktiges presidium, genom att
fullmäktige löpande får del av samtliga gransknings-PM och granskningsrapporter,
samt genom överlämnande av vår bedömning av måluppfyllelsen i samband med
delårsbokslutet.
Lekmannarevisorer i de bolag landstinget är delägare i respektive revisorer i
stiftelser (ej donationsfonder) utses bland landstingets förtroendevalda revisorer.
Bolagens och stiftelsernas bokslut omfattas dock inte av våra uttalanden i
revisionsberättelsen då dessa tidsmässigt inte anpassat sina bokslut till landstingets
bokslut. Vi har tidigare påtalat detta missförhållande för styrelsen.
Vårt granskningsarbete har också omfattat granskningen av de donationsstiftelser
som förvaltas av landstinget.

Övrig verksamhet
Vid sidan av granskningsverksamheten har vi under året medverkat i det lokala
nätverket för revisorer i Dalarna, samverkat med landstingsrevisorerna i
samverkansregionen, samt medverkat i det nationella samarbetsorganet STAREV
som omfattar revisionen i samtliga landsting och kommuner med egna
revisionskontor.

Väsentliga iakttagelser under året
Landstingets ekonomi
Landstingets resultat för 2016 uppgår till 186 miljoner kronor vilket är 69 miljoner
kronor _bättre än budgeterat.
·
Efter att tidigare åtgärdsprogram i väsentliga delar misslyckats tog styrelsen år
2015 initiativ till omfattande åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. E;n ny
planeringsprocess infördes också under år 2016. Den nya styrmodellen medför
bättre förutsättningar att uppnå en fungerande ledning och styrning. Vidtagna
åtgärder har medfört att den tidigare negativa ekonomiska utvecklingen har brutits.
Vi ser dock skäl att framhålla att resultatet för 2016 också har påverkats positivt av
extraordinära intäkter i form av bl a ökade statsbidrag e t c. Delar av 2016 års
överskott är också hänförbart till att vissa verksamheter tvingats stänga del av året
p g a personal brist.
Landstingets samlade resultat innebär att väsentliga ekonomiska nyckeltal som t ex
eget kapital och soliditet kunnat förbättras. Resultatet enligt årsredovisningen
innebär också att de finansiella mål fullmäktige ställt upp uppnåtts.
Landstingets verksamhet är samtidigt komplex vilket ställer mycket höga krav på
styrning och ledning. Underskotten inom hälso- och sjukvården som åren 2007 till
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2015 varierat mellan -150 och -304 miljoner kronor, har 2016 reducerats till -58
miljoner kronor
Vi har också noterat att investeringsvolymen varit något lägre än budgeterat. Om
Landstinget avstår nödvändiga investeringar riskerar framtida verksamhet att
undergrävas då investeringsbehovet kan bli eftersatt.

Intern kontroll
Vi har i vårt granskningsarbete noterat att landstingets verksamhetsledning styrt
hälso- och sjukvården utifrån en budget som är 130 miljoner kronor högre än den
som fullmäktige fastställt. Styrelsen har i yttrande till oss medgivit att så är fallet.
Förfaringssättet visar på att styrelsen brustit i sitt ansvar att efterleva fullmäktiges
beslut.
Övriga nämnders interna kontroll är däremot i huvudsak tillfredställande.

Hälso- och sjukvård mm
Hälso- och sjukvården är landstingets ojämförligt största verksamhet. Hur denna
fungerar är betydelsefullt för landstingets resultat, för den vård som tillhandahålls
etc.
Årets granskningar har påvisat att särskilt Barn- och ungdomspsykiatrin präglats
av omfattande brister i både effektivitet och i sin förmåga att möta behoven i
samhället. I övrigt bedömer vi att verksamheten, i förhållande till de
förutsättningar som gäller, skötts på ett i huvudsak ändamålsenligt sätt i de delar
som rör den hälso- och sjukvård och övriga service som befolkningen bör kunna
räkna med som ett samhälleligt åtagande.

Landstingets måluppfyllelse i övrigt
Landstingets ekonomiska mål har behandlats ovan. Med beaktande av att vissa
verksamhetsmål inte är möjliga att följa upp, andra mål inte följs upp årligen samt
att några mål inte uppnås är måluppfyllelsen för de av fullmäktiges fastlagda
verksamhetsmål bristfällig.

Övriga nämnder.och styrelsers styrning, ledning och uppföljning
Av granskningen har inte framkommit att andra styrelser och nämnder,
gemensamma nämnder i vilka landstinget ingår eller dessas ledamöter brustit i sitt
ansvar för styrning, ledning och uppföljning av 'sina respektive ansvarsområden.
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Landstingsstyre/sens Bes/utsärenden
§ 45 Förklaring med anledning av Landstingets revisionsberättelse för år
2016
Dnr LD17/01546

Landstingsstyrelsens beslut.
1.
Ställa sig bakom och överlämna förklaring, enligt bilaga c), över
revisionsberättelsen 2016 till fullmäktiges presidium.
2.
De ledamöter som slutat i Landstingsstyrelsen under 2016: Ingalill
Persson (S), Lena Olsson M och Gunilla Franklin (M), kommer att
ges möjlighet att kommentera Landstingsstyrelsens förklaring med
anledning av revisionsberättelsen 2016.
3.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ordförande Gunnar Barke informerar om att revisorerna kommer kl 10.30
och informerar om landstingets revisionsberättelse 2016.
Förslag till förklaring daterad 2017-04-10 delas ut till Landstingsstyrelsens
ledamöter.
Förklaringen avses att behandlas av landstingsstyrelsen kl 13.00.

Utdrag exp 2017-04-10

till

1. LFs presidium
2.
3.

Vid protokollet :

Taimi Hermansson
Bestyrkes i tjänsten

[lntygarens namn]

Landstinget Dalarna
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Sammanfattning

En av landstingets fem förtroendevalda revisorer vill rikta anmärkning mot
landstingsstyrelsen i sin revisionsberättelse för 2016. Anledningen ska vara
bristande styrning, ledning och uppföljning genom visad ohörsamhet mot
landstingets budgetbeslut rörande Hälso- och sjukvården. Samtliga
revisorer tillstyrker dock att landstingsstyrelsen, övriga nämnder och
gemensamma nämnder samt enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
För att inom Hälso- och sjukvården skapa en budget på verksamhetsnivå,
som ansågs vara relevant i förhållande till fattade beslut, medförde detta en
samlad ingående obalans i Hälso- och sjukvården. I bokförda resultat och
prognoser för Hälso- och sjukvården 2016 har samtliga bedömningar om
ekonomiskt resultat lämnats i förhållande till landstingsfullmäktiges
fastställda budgetram för Hälso- och sjukvården 2016. För 2017 finns en
handlingsplan för ytterligare sparåtgärder, som innebär en budget i balans
för Hälso- och sjukvården.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag Bilaga § 45 A
b)
Revisionsberättelse Bilaga § 45 B
c)
Förklaring Bilaga § 45 C

Landstingsstyrelsen behandlar§ 29 Bokslut och årsredovisning 2016 och
föreslår landstingsfullmäktige besluta:
1.
2.
3.
4.

Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas
till ett överskott på 6,7 Mkr som överförs till 2017.
Folktandvårdens resultat beslutas till ett överskott på 2,8 Mkr som
överförs till 2017.
Hjälpmedel Dalarnas resultat beslutas till ett överskott på 0,3 Mkr
som överförs till 2017.
Årsredovisning 2016 enligt bilaga b) och Verksamhetsberättelser
2016 förvaltningar enligt bilaga c) godkänns.

Landstingets förtroendevalda revisorer Carl-Erik Nyström (C), Thomas
Ylven (V), Birgitta Örjas (S) och revisionschefen Kjell Johansson informerar
om revisionsberättelsen 2016 (delas ut till ledamöterna).
Bilaga§ 45 B

Ajournering av ärendet
Landstingsstyrelsen beslutar att ajournera ärendets behandling kl 10.3513.00.
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Yrkanden
Sedan behandlingen av ärendet återupptagits yrkar ordförande Gunnar
Barke (S) att landstingsstyrelsen ska besluta
1.
Ställa sig bakom och överlämna förklaring, enligt bilaga c), över
revisionsberättelsen 2016 till fullmäktiges presidium.
2.
De ledamöter som slutat i Landstingsstyrelsen 2016: Ingalill Persson
(S), Lena Olsson M och Gunilla Franklin (M), kommer att ges
möjlighet att kommentera Landstingsstyrelsens förklaring med
anledning av revisionsberättelsen 2016.
Ulf Berg (M) yrkar att yttrandet till revisorerna ska utgå från den kritik som
revisorerna har konstaterat när det gäller awikelser i ekonomisystemet som
gäller i förhållande till det beslut om budgeten som togs på
landstingsfullmäktige.
Christer Carlsson (M), Håkan Frank (M), Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) och
Bo Brännström (L) instämmer i Ulf Bergs yrkande.
Ordföranden informerar om att gruppledarna får information via mail
torsdag 20 april om Landstingsfullmäktiges presidiums förslag. Förslaget
delas också ut på LF 24 april.

Beslutsgång och omröstning
Ordföranden föreslår följande propositionsordning som landstingsstyrelsen
godkänner:
Proposition ställs på sitt eget förslag enligt ovan mot Ulf Berg med fleras
yrkande enligt ovan och finner att landstingsstyrelsen beslutar i enlighet
med sitt eget yrkande ovan.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande ovan mot Ulf Berg med
fleras yrkande ovan och finner att landstingsstyrelsen beslutar bifalla sitt
eget yrkande.
Omröstning begärs och verkställs enligt följande omröstningsproposition:
Den som bifaller ordförandens förslag enligt ovan röstar ja, den det ej vill
röstar nej;
Vinner nej beslutar fullmäktige i enlighet med Ulf Bergs yrkande ovan.
Omröstningen utfaller enligt nedan:
Ja: Gunnar Barke (S), Maja Gilbert Westholm (V), Anders Rosell (S), AnnaLena Andersson (S), Per-Inge Nyberg (S}, Kristina Svensson (S), Mursal
Isa (MP), Göran Engström (C) och Lena Reyier (C).
Nej: Ulf Berg (M), Crister Carlsson (M), Håkan Frank (M), Lisbeth MörkAmnelius (DSP), Bo Brännström (L) och Jenny Nordahl (SO).
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Landstingsstyrelsen beslutar således med 9 ja-röster mot 6 nej-röster att
bifalla ordförandens förslag ovan.

Reservation
Ulf Berg (M), Crister Carlsson (M), Håkan Frank (M), Lisbeth MörkAmnelius (DSP), Bo Brännström (L) och Jenny Nordahl (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Ersättaren Birgitta Sacredeus (KD) som inte tjänstgör, instämmer i Ulf Berg
med fleras yrkande ovan och i reservationen ovan.
Gruppledarna får information via mail torsdag 20 april om
Landstingsfullmäktiges presidiums förslag. Förslaget delas också ut på LF
24 april.
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2017-04-10 Landstingsstyrelsen

Förklaring med anledning av Landstingets
revisionsberättelse för år 2016
Ordförandens förslag
1.
2.

Ställa sig bakom och överlämna förklaring, enligt bilaga c), över
revisionsberättelsen 2016 till fullmäktiges presidium.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
En av landstingets fem förtroendevalda revisorer vill rikta anmärkning mot
landstingsstyrelsen i sin revisionsberättelse för 2016. Anledningen ska vara
bristande styrning, ledning och uppföljning genom visad ohörsamhet mot
landstingets budgetbeslut rörande Hälso- och sjukvården. Samtliga
revisorer tillstyrker dock att landstingsstyrelsen, övriga nämnder och
gemensamma nämnder samt enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
För att inom Hälso- och sjukvården skapa en budget på verksamhetsnivå,
som ansågs vara relevant i förhållande till fattade beslut, medförde detta en
samlad ingående obalans i Hälso- och sjukvården. I bokförda resultat och
prognoser för Hälso- och sjukvården 2016 har samtliga bedömningar om
ekonomiskt resultat lämnats i förhållande till landstingsfullmäktiges
fastställda budgetram för Hälso- och sjukvården 2016. För 2017 finns en
handlingsplan för ytterligare sparåtgärder, som innebär en budget i balans
för Hälso- och sjukvården.
I ärendet redovisas följande dokument:
Beslutsunderlag
a)
b)
Revisionsberättelse
Förklaring
c)

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
En av landstingets fem förtroendevalda revisorer vill rikta anmärkning mot
landstingsstyrelsen i sin revisionsberättelse för 2016. Anledningen ska vara
bristande styrning, ledning och uppföljning genom visad ohörsamhet mot
landstingets budgetbeslut rörande Hälso- och sjukvården. Samtliga
revisorer tillstyrker dock att landstingsstyrelsen, övriga nämnder och
gemensamma nämnder samt enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
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Besöksadress

Kontakt

Box 712
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Org.nr: 232100-0180
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Handläggare

Hansson Peter
Ekonomidirektör

023 - 49 23 87
070-6002804
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I samband med landstingsstyrelsens fördelning av landstingsfullmäktiges
budget till Hälso- och sjukvården 2016 påvisades en fortsatt ingående
obalans i budgeten. För att skapa en budget på verksamhetsnivå i Hälsooch sjukvården, som ansågs vara relevant i förhållande till fattade beslut i
struktur och förändringsplanen, tydliggjordes återstående sparbeting i
verksamheterna under budgetåret genom att transparent redogöra för den
ingående obalansen i budgeten hos respektive verksamhet.
I bokförda resultat och prognoser för Hälso- och sjukvården 2016 har
samtliga bedömningar om ekonomiskt resultat lämnats i förhållande till
landstingsfullmäktiges fastställda budgetram för Hälso- och sjukvården
2016.
För 2017 föreligger en handlingsplan för ytterligare sparåtgärder (Strukturoch förändringsplan 111) som innebär en samlad budget i balans för Hälsooch sjukvården i förhållande till av landstingsfullmäktige fastställda
budgetram.

Samverkan med fackliga organisationer
Detta beslut är inte föremål för facklig samverkan

Uppföljning
Detta beslut behöver inte följas upp.
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Landstingsfullmäktige

Förklaring med anledning av Landstingets
revisionsberättelse för år 2016
I samband med landstingsstyrelsens fördelning av landstingsfullmäktiges
budget till Hälso- och sjukvården 2016 påvisades en fortsatt ingående
obalans i budgeten, i linje med vad som konstaterats i beslutet om strukturoch förändringsplan (LF juni och november 2015). Detta i sin tur ställde
tydliga krav på behov av ytterligare besparingsåtgärder under 2016 för att
nå en ekonomi i balans inom hälso och sjukvården.
För att inom Hälso- och sjukvården skapa en budget på verksamhetsnivå,
som ansågs vara relevant i förhållande till fattade beslut inom struktur- och
förändringsplanen, medförde detta en samlad ingående obalans i Hälsooch sjukvården motsvarande ca 130 mkr. Den i budget transparenta
redogörelsen för den ingående obalansen har varit ett sätt att tydliggöra
återstående sparbeting i verksamheterna underpågående budgetår.
I alla bokförda resultat och prognoser för Hälso- och sjukvården 2016 som
rapporterats till budgetberedningen, landstingsstyrelsen och
landstingsfullmäktige har dock bedömningar om ekonomiskt resultat alltid
lämnats i förhållande till landstingsfullmäktiges fastställda budgetram för
Hälso- och sjukvården 2016. Det är samma bedömning och avvikelser som
har redovisats i respektive divisions rapportering.
Mot den bakgrunden anser landstingsstyrelsen att styrning av Hälso- och
sjukvården under 2016 har skett i förhållande till landstingsfullmäktiges
fastställda budgetram. Resultatet för Hälso- och sjukvården 2016 stannade
vid -58 mkr, vilket är en väsentlig förbättring jämfört med -304 mkr 2015,
och i allt väsentligt ett direkt resultat av hög verkställighet av beslut i
struktur- och förändringsplanen.
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Postadress
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Kontakt

Box 712
Falun

Handläggare

Vasagatan 27
Falun

023-490000
Org.nr: 232100-0180

Hansson Peter
Ekonomidirektör

023 - 49 23 87
070-6002804
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För 2017 föreligger en handlingsplan för ytterligare sparåtgärder (Strukturoch förändringsplan 111) som innebär en samlad budget i balans för Hälsooch sjukvården i förhållande till av landstingsfullmäktige fastställda
budgetram. Detta i sin tur är en förväntad målbild i förhållande till vad som
beskrevs i beslut om struktur- och förändringsplanen 2015.
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OBS! Protokollet inte justerat

Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
§ 29 Bokslut och årsredovisning 2016
Diarienummer LD16/03610

Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:
1.
Primärvårdens resultat i egen regi inom ramen för hälsoval beslutas
till ett överskott på 6,7 Mkr som överförs till 2017.
Folktandvårdens resultat beslutas till ett överskott på 2,8 Mkr som
2.
överförs till 2017.
3.
Hjälpmedel Dalarnas resultat beslutas till ett överskott på 0,3 Mkr
som överförs till 2017.
4.
Årsredovisning 2016 enligt bilaga b) och Verksamhetsberättelser
2016 förvaltningar enligt bilaga c) godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Arets resultat är ett överskott på 186 Mkr. Efter att årets resultat justerats
med en jämförelsestörande reavinst är balanskravsresultat ett överskott på
171 Mkr. Det budgeterade resultatet var 117 Mkr. Resultatet 2016 medför
att det ackumulerade underskottet, som enligt balanskravet ska återställas
före utgången av 2019, uppgår till minus 226 Mkr.

I årsredovisningen lämnas en redogörelse av hur de uppdrag som
landstingsfullmäktige angett för verksamheten i landstingsplan och
finansplan har uppnåtts. Samtliga finansiella mål uppfylls 2016. Av 69
angivna verksamhetsmål i landstingsplanen och förvaltningarnas
verksamhetsplaner uppfylls 31 mål medan 19 mål uppfylls delvis och 12
mål inte uppfylls. Vissa mål har inte gått att mäta.

Utdrag exp 2017-04-10

till

1. LF
2.
3.

Vid protokollet:
Eva Bergfeldt
Bestyrkes i tjänsten

[lntygarens namn]
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I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 29 A
b) Årsredovisning 2016
c) Bilaga till Årsredovisning; Verksamhetsberättelser 2016 förvaltningar
d) över- och underskottshantering
Ekonomidirektör Peter Hansson föredrar ärendet.
Bilaga§ 29 E
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Landstingsstyrelse 10 april 2017
Information från ekonomidirektör
• Nationell utblick
• · eFrikort

• Lägesrapport ekonomi
• Månadsrapport februari
• Resultat mars

• Årsredovisning 2016
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Resultaträkning 2016
2016

Resultaträkning (mkr)

Resultat

-7 633

Verksantietens nettokostnad

Diff Resultat

2015

·Budget

Resultat

Budget

-7 562

-51

-7 542
-7 846

Skatte-, statsbidrags-och
nettokostnadsutveckling,procent
1,0

-7954

-7897

-6
.57

Skatteintäkter

a1ea

6 193

-5

5 933

Utjärmlngsbidrag Och statsbidrag

1969

1006
5!;

1[}3

1 814

~.o

6

61

0,0

-321

Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Finansiella intäkter

fr

Jäntörelsestörande reavinst

15

Finansiella kostnader

Periodens resultat

-315:

-304

6,0

~.o

Ar

15

-43

-50

7

-61

186

117

69

-99

·14

·13

·15

·18

-

Skatte- och slatsbilragsutveckfing

-

Nettokostn;K!sutvedding

Resultat enligt balanskravet +1 7 1 mkr (exkluderat 15 mkr fastighetsförsäljning)
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Balanskravsresultat 2016
Ingående resultat

-397 mkr

Resultat 2016 enligt balanskrav

+171 mkr

Resultat att reglera

-226 mkr

Negativt balanskravsresultat planeras att vara återställt
under 2018.
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Budgetn11tto
inkl åvkast. Resultat· Budget·
ningskrav
netto f avvlkelee
- - __ .:7___~_7.9~ ...-7 6~1
-71

(Mkr)
Landstingsstyrelsen
Hälso- och sjukvård
Hälsoval - Beställare
Central förvaltning kollektivtrafik
Central förvaltning övrigt
Hjälpmedel Landstinget Dalarna
Finansförvaltning

~

__ ,_,.

.

I

4;

42

31

Fastighets nämnd
Servicenämnd
Kultur och bildningsnämnd

2
0.

7

Tandv-'rdsnämnd
Folktandvården
Beställarenheten

···----- 1~,
-34

.

3
4

-165'

.!JO'.
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. ·-··- _ -~~~----- _ .-5 .
~Reylslon
,
.
---···········---~~~-- . _ :5.:
;Hjälpmedelsriämndel! Oala~na
·······- ·· ···'" . :~~---··· _ . :2.t'
:Geinelisam hämnd ·förkostsamverkan
o,
o
:Justertngaravf!nånslella poster
-··· · ·
--3)

0

Patientnämnd

a:

····-·-·-·:-·

'summa dril'ttlldovlsnlng
·skatter, statsbidrag, finansnetto
Jämförelsestörande reallinst
ÅRETS RESULTAT
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~---- . 111

• Hälso- och sjukvården -58
mkr
• Hälsoval beställare -15 mkr
• Kollektivtrafik -68 mkr
• Central förv. övrigt +24 mkr

0

p:

-1-

"'>

•Verksamhetens
nettokostnader, största
budgetavvikelserna:

3 ..

-·

.7954

-st'

8 125

15

111
15

1"

69

• Finansförvaltningen +42 mkr
(ej nyttjade omställnings-kostnader)

Över- och underskottshantering 2016
• Egna vårdcentraler inom hälsoval
• Bokfört resultat +46 mkr,
• Justeras med; överskottsmål 25 mkr, utomlänsintäkter fjällmottagningar
10 mkr, andel av underskott i samlad hälsovals ram 4,3 mkr
• Resu ltat att överföra totalt +6,7 mkr, ackumulerat överskott totalt 7,9 mkr.

• Folktandvården
• Bokfört resultat +2,8 mkr, överförs i sin helhet, ackumulerat överskott
totalt 8,3 mkr

• Hjälpmedel, gemensam nämnd
• Bokfört resultat +0,3 mkr, överför i sin helhet, ackumulerat överskott totalt
0,5 mkr.
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Beslut Struktur- och
förändringsplan 20152019
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Struktur och förändringsplan, utfall 2015-16,
verkställighet av beslut
;

I

Q

Q

:Status åtgärder i I Atgärder Atgärder Totalt
lstrukturoch
Landstings-! tjänste· antal
~förändringsplan Ifullmäktige!mannanivå åtgärder
j.Yerkställ_da __ i.
53~
47
100
1

IDelvis verkställda '
-···-

-

Ej verkställda
rJ

!Summa

Andel

12'

27

39

68%
27%

1'.
I
66,_

6
80

7
146

5%
100%

-- -1.

95% av samtliga beslut har verkställts eller delvis verkställts.

-- --- .------ -

c:

~-..-

...1-

~

.--.:

--~--

.-

,,...

f"..•

...

..-

..._"!e\

-

~-~

,

-.-•-

....: _-y= _ ____::__

...

"' 1

4

2017-04-10

000023
Struktur och förändringsplan, utfall 2015-16,
nettokostnadsförändring
----------·--·--·-·-------·-Uppföljning av struktur och
förändringsplan 2016
---Nettokostnad 2016

-

Justerings poster 2015-2016
Justerad nettokostnad 2016
Nettokostnad 2015 prognos
april
Uppnådd effekt på
nettokostnaden 2015-2016
- varav struktur och
förändrin s Ian

-

Mkr
7954
-338
7616

-8011

-395
- 300

Nettokostnader har minskat med knappt 400 mkr och ca 300 mkr (75%) är en direkt
effekt av genomförandet av struktur- och förändringsplan.
r-~

~

...

'- .- -· - ----·~·

~---

--~~----~=·-~=~~~-~~· . . .-

-. ----:

'

Struktur och förändringsplan, utfall 2015-16,
ekonomisk utfall jämfört plan
Belopp, Mkr

2015

Plan
Totalt

137
346
77

otalt

å/2016

70
70
700

varav H
11

26
7
7
7

483
69%

395
300
56%

God ekonomisk effekt i förhållande till målbild 2015-16, kostnadsökning inom
kollektivtrafiken påverkar den samlade effekten negativt.
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Effekter av SFP 2016

(jmf läge mars 2015)

Totalt beräknas effekter av SFP genomförande till drygt 300 mkr, varav drygt 200 mkr inom
hälso och sjukvården. Nettokostnaderna har minskat med knappt 400 mkr, vilket innebär att
SFP utgör 75% av den totala effekten.

<.---7_o_o_m_n_kr_~

År2019
Real utveckling i
ekonomin, dvs
inklusive andra
faktorer än enbart
effekter av Strukturoch förändringsplan,
innebär ett utfall nära
målbild tom 2016 .

År2016

År2015

Verksamhetsstatistik HS 2016
Verksamhetsstatistik ack
2016-12 2015-'12 ~~· Dlff%
~:)
Läkarbesök totalt
607 215 609 125 ~\ -0,3%
varav
varav
varav
varav

division
division
division
division

Medicin
Kirurgi
P.syklatrl
A"imarvård

övriga besök tota It
varav
varav
varav
varav

division
d !vision
division
division

Medicin
Kirurgi
Asykiatrl
A"lmarv6rd

Värdtillfällen
varav division Medicin
varav division Kirurgi
varav division P.sykletrl

1-=-.:----:-r
- .. ":'.-....::

281 463

282 001 :

4.2%
-2.2°1&
-6,1 %
-0.2%

829 771

834 968 ;

-0,6%

127329
114195
1 1 1 942
476305

130 268
109 846 ;
130 277 ~
464577 ·

-2,3%
4,0%
-14,1 %
2,5%

46157

46 304 t
20 769 '.,

-0,3%

f

22 747
2 788

~

i"

264 160 272 41o t·

varav division Medicin
varav division Kirurgi
varav division Psykiatri

~ ..... il_~~ --~

105 :296 ~1!

196 552 "
25 276

20605
22785
27'57

Värddagar

'?'"'• --- ·

1 09 756
192 257
23 739

.._._. ~ ,.___,.

122212
94109
47.839

.

,]~ 26 ,609 ~,
95 548 t\\\'5

5o 2s3 ff

-0,8%
0,2%
-0,8 %

-3,0%
~:;J.$%

±,~; &%

-4,8 %

Övergripande
verksamhetsmål:
Relativt god uppfyllelse av mål i
landstingsplan.
Kvalitetsindikatorer i princip
oförändrade.
Tillgänglighetsmål i stort
oförändrade, bättre läge i
nationell jämförelse.
Minskade externa vårdköp
(vårdgarantivård)
Positivt produktivitetsutveckling i
flertalet verksamhetsområden
.
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Sammanfattning av effekter av struktur och
förändringsplan 2015-2016, god måluppfyllelse
• Inga ~ystematiska försämringar av kvaliteten varken utifrån kvalitetsregister eller
generiska mått
• Lägre kostnader
• I stort bibehållen produktion
• Löneledande i de större yrkeskategorierna
• I stort ingen försämring rörande sjukfrånvaron
• Medborg~r-/patientperspektiv -> Bibehållen eller bättre kvalitet med lägre kostnad Högre effektivitet
• Medarbetar/Arbetsgivarperspektiv -> Oförändrad sjukfrånvaro och löneledande i de större
yrkeskategorrerna
• Hantering av externa faktorer vid sidan av SFP har hanteras under ordnade former
• Asyl - en extra kommun
• Rekrytering - Brist inom viss spetskompetens

~

-.. . '.·

• Lokala variationer på verksamhetsnivå föreligger naturligen och därutöver upplevs i flera
fa ll en ökad belastning.
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Investeringar 2016
Budget Resultat Resultat

f(Mkr)

L _ __

2016

2016

2015

42

46

64

! Lanclstingsstyrelsen

;-_1:1äiS~~E_i:) ~~F-Vå.rd --

t -~_rt:il:>l.Jlian.slleli~opte_r:
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~ -Hjälpmedel Landstinget Dalarna -~
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1
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89

167

: servTcefiiiiiinden - 1<3eme-nsäm- iiifmiiC:t hjäipmedet
i fandVål-ds~ITm_r:d_~'!.- _ - __ - ___

4

1

34

27
4

5
30
4

2
2

3
2

220

173

177

350

296

386

2

!

. __ _2.
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Måluppfyllelse 2016
Mål upp·
f}'11else ·.

Uppdrag från landstingsplanen

....

•
,,

En ekonomi som är långsikti~ hållbar,för att klara
framtidens medicinska och tekniska utvec~ing
Bemanna organisationen med egen personal,
minimera behovet av inhyrd personal
Öka produktionen och produ~i~teten, för att
minimera externa vårdköp

H'äl medel Dalarna
Folktandvård
Beställarenhet tandvård
Kultur och
Bildnin sförvaltnin

l
75% av verksamheternas mål har
uppfyllts eller delvis uppfyllts. 10% av
målen har inte gått att mäta.
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Finansiella nyckeltal 2016
2015

Ungsikt

2016
[ lJngslkt
Skattefinans~ring

Skattefinansl!ring
IMsterlngar

Investeringar

-

Dalarna

-

•••Vårm~nd

Justerad
landstingisbtt

Justerad
~ndstingisbtt

Resultatföre
mraordinåra poster

Kortsikt

..... Rikssnitt

Dalarna

• - •Värmland

Justerad
landstingsskatt

Justerad
landstingssbtt

... " Rikssnitt

Kortsikt

Resultat före
extraordln5ra poster

=--..........- -
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-~ ~-~ .-._~ . .•

-

-~

I

8

2017-04-10

000027

Finansiella mål 2016
Finansiella mål 2016

Budget Boks lut

Skattesats

11, 16

11, 16

117

171

Resultatet, enligt balanskravet, ska vara ett
överskott på minst 1 procent per år av
skatte- och statsbidragsintäkterna, %

1,5

2,1

Likviditeten, exkl. placerade pensionsmedel,
ska fortlöpande ha en positiv utveckling och
garantera adekvat kortsiktig
betalningsberedskap, Mkr

163

373

Arets resultat, Mkr (enligt balanskrav)
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Resultat 2016, sammanfattning
• Låg nettokostnadsutveckling "dryga noll", "bäst i klassen".
• Resu ltat +186 mkr (-99 mkr 2015), resu ltat enligt balanskrav +171 mkr.
• Resultat är ca 70 mkr bättre jämfört budget (117 mkr), och ca 60 mkr bättre än
prognos.
• Resultat innebär ett kvarvarande underskott enligt balanskravet på 226 mkr.
• Delvis ökade statsbidrag, asylvård och vissa reavinster bidrar till en stark
intäktssida.
• Stabil och positiv likviditet, extra avsättning till pensionsfond.
• Finansförvaltningen har en värdeökning överstigande marknaden genomsnitt.
• Lägre investeringsvolym, 296 mkr, jämfört budget på 350 mkr.
• Finansiella mål uppnås. God måluppfyllelse av verksamhetsmål.
• Resultatförbättring beror främst på hög verkställighet och god ekonomisk effekt
av genomförande av SFP, men delvis även på lägre verksamhetsnivå.
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Resultat 2000-2016, utmaningar 2017-19
Bokfört Resultat

2017-2019
Fortsatta steg inom
struktur och
förändringsplan.

250
200
150

Vidmakthålla
genomförda förändringar
och effekter.
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Demografi och asyl leder
sannolikt till ökade
behov.
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Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
§ 30 Ny organisation och policy för internkontroll
Diarienummer LD17/00472

Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:
1.
Policy Intern styrning och kontroll, enligt bilaga b) godkänns och
ersätter riktlinjer för intern kontroll, fastställda av fullmäktige 2008-0218 § 14.
Landstingsstyrelsen beslutar för egen del:
2.
Målsättningsdirektiv Intern styrning och kontroll, enligt bilaga c)
godkänns med ändringen enligt ordförandens yrkande och ersätter
anvisningar till riktlinjer för intern kontroll, fastställda av
landstingsstyrelsen 2008-03-31 § 55, detta under förutsättning att
fullmäktige beslutar enligt punkt 1 ovan.
Sammanfattning av ärendet
Policy och målsättningsdirektiv Intern styrning och kontroll revideras mot
bakgrund av ett behov att se över internkontrollarbetets olika delar
samtidigt som det ska samordnas med och ingå i det nya ledningssystemet.
översynen
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag. Bilaga§ 30 A
b) Policy Intern styrning och kontroll
c) Målsättningsdirektiv Intern styrning och kontroll
Yrkande och proposition
Ordförande Gunnar Barke yrkar på följande ändring i bilaga c) Uppföljning,
3:e stycket:
Utdrag exp 2017-04-10

till

1. LF

2.
3.

Vid protokollet:

Eva Bergfeldt
Bestyrkas i tjänsten

[lntygarens namn]

Landstinget Dalarna
Central förvaltning

PROTOKOLLSUTDRAG
Landstingsstyrelsen
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Nämnder skall årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den
interna kontrollen till landstingsstyrelsen eet:i till bD revisieRsl<ellegiet.
Detta skall ske senast i samband med verksamhetsberättelsen.

Landstingsstyrelsen skickar vidare till landstingsfullmäktige samt
revisionskollegiet för kännedom.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
landstingsstyrelsen bifaller yrkandet.
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Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
§ 31 Krav på remiss till psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar
Diarienummer LD17/01202

Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:
1.
Remisskrav införs för psykoterapi och neuropsykiatriska utredningar
inom ramen för vuxenpsykiatrins öppenvård och barn- och
ungdomspsykiatrin.
Sammanfattning av ärendet
Upphandling av privat etablerade psykoterapeuter och bolag för
neuropsykiatriska utredningar är viktiga som komplement till den
landstingsfinansierade psykiatrin. I syfte att ge möjligheter för god
vårdplanering mellan psykiatrin och privata utförare utgör remissen ett
underlag för samarbete och uppföljning.
Alla patienter som söker psykiatrisk specialistvård, inom vuxenpsykiatrin
eller barn- och ungdomspsykiatrin, ska bedömas inom den psykiatriska
verksamheten, där beslut om utredning och behandling ska tas i dialog med
patienten. Om den psykiatriska bedömningen fastställer att psykoterapi ska
ges eller om en neuropsykiatrisk utredning ska initieras, kan dessa insatser
ges inom landstingens psykiatriska öppenvård eller hos upphandlade bolag
som har avtal med psykiatrin. Samarbete med externt upphandlade
psykoterapeuter och bolag som genomför neuropsykiatriska utredningar
ska ske via remiss enligt upprättade rutiner för kommunikation och
återkoppling.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 31 A

Utdrag exp 2017-04-10

till

1. LF

Vid protokollet:

2.

3.

Eva Bergfeldt
Bestyrkas i tjänsten

[lntygarens namn]

Landstinget Dalarna
Central förvaltning

PROTOKOLLSUTDRAG
Landstingsstyrelsen
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Divisionschef Psykiatri Per Söderberg föredrar ärendet.

Bilaga§ 31 B

2017-04-10
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Remisskrav till extern psykoterapi
och neuropsykiatrisk utredning
Förslag

Psykiatrin har behov av "privata psykoterapeuter"
•Vid kö till psykoterapi - klara vårdgarantin
•Vid avsaknad av specifika metoder (t.ex. KBT) - ge effektiv
behandling
•Vid sekretessärenden - t.ex. anställd inom
psykiatrimottagningen

1
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Psykoterapi - metod för all psykisk ohälsa
Lindriga symtom, livsgrubbelfrågor,
- Personlighetsutveckling - "egenvård"

Frisk

Lite
Symtom

Svåra
Symtom

Måttliga symtom, vissa psykisk ohälsa, oro, nedstämdhet, sömnsvårigheter
- Primärvård, familjerådgivning

----- ----- ----------------- -- ---- ---Svåra - allvarliga symtom, svår depression och ångest, självskada
- Psykiatrin

Allvarlig
symtom

Allvarliga och svår psykiatriska tillstånd, självmordstankar, tvång, PTSD
- Psykiatrin

Patientlagen ...
,.-------------. ,.------·----------------..

!

Egenvård

i i

L-------------.J

g~

Primärvården

i

~-·--1-----------------J

Psykiatri - väg in
Bedömning=
Allvarlig psykisk
ohälsa

------------------------,
!
i -+i Fast vårdkontakt i
•------------------------·

-+l Vårdplan

Behandlingsmetoder:
Läkemedel
Psyke-pedagogik
Beteendeaktivering
Familjebehandling
Arbetsterapi

ECT

r-Avslut
--------------------1

-+- Iårlig uppföljning

,

L--------------------•

CM - SIP - socialtjänst
Psykoterapi
NP utredningar
Remiss

.

?

Upphandlat avtal
psykoterapi
Upphandlat avtal
utredningar

2
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Varför remiss? - Bedömning av psykiatriska tillstånd

Privat psykoterapeut:

Psykiatrisk mottagning:

Bedömning sker inom
enskild psykoterapeutisk
referensram mellan
psykoterapeut och patient

Bedömning sker i
tvärvetenskapliga team,
psykiatrisk diagnostik, val
mellan flera
behandlingsmetoder ·

Varför remiss? - Prioritering av behandling

Privat psykoterapeut:

Psykiatrisk mottagning:

Bedömning sker utifrån
psykoterapeutens
möjlighet att erbjuda
benandling

Bedömning sker mot alla
patienter som har
bedömts till psykoterapi,
större behov prioriteras

3
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Varför remiss?- Samordning av behandling

Privat psykoterapeut:

Psykiatrisk mottagning:

Inget krav på
samarbete( psykoterapi
kan ske het skilt från
psykiatrin som har avtal

I vårdplan regleras
samarbetet, ofta pågår
flera insatser samtidigt,
återkommande vårdplaner

Varför remiss? - Ekonomi
Privat psykoterapeut:
Skickar faktura till
psykiatrin enligt avtal,
patienten anonym, ingen
diagnos eller uppföljning ..

Psykiatrisk mottagning:
Behandling~n

följs upp,
kostnadseffektivt, t.ex.
gruppbehandling kan
prövas före individuell
behandling ..
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Psykiatrin har behov av "privata utredare"
•Vid kö till neuropsykiatriska utredningar - klara köerna
•Vid avsaknad av kompetens (t.ex. psykologer)
• Motivet för remiss - detsamma som psykoterapi..
•
•
•
•

Bedömning- "rätt patient" ska utredas
Prioritering- svåra ärenden först
Samordning-vad sker efter utredningen ..
Ekonomi - faktura skickas ...

Omvärldsbevakning
•
•
•
•

Uppsala - från 1/1-17, nytt regelverk för remittering - privat
psykoterapeut
Västerbottens läns landsting - behandling hos privatpraktiserande
psykoterapeut krävs remiss från din läkare
Örebro- efter bedömning inom psykiatrin, kan privat psykoterapeut
väljas.
Värmland - sagt upp alla avtal med privata utredare

5

2017-04-10

000038

Sammanfattning
• Psykiatrin har behov att upphandla privata bolag för psykoterapi och
neuropsykiatriska utredningar som komplement
• Psykiatrin vill reglera samarbetet med bolagen via krav på remiss,
bedömning av vårdbehov sker inom psykiatrin
• Förslaget innebär inget remisskrav till psykiatrin, alla kan fritt söka
vård inom psykiatrin
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Landstingsful/mäktiges Beslutsärenden
§ 32 Sammanträdesplan 2018
Diarienummer LD17/01067

Landstingsstyrelsens beslut
Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige:
1.
Landstingsfullmäktige sammanträder under 2018 den 26 februari, 23
april, 11 -12 juni, 24 september, 15 oktober, 19-20 november och 10
december.
Landstingsstyrelsen beslutar för egen del:
2.
Landstingsstyrelsen sammanträder under 2018 den 12 februari, 9
april, 28 maj, 10 september och 5 november
3.
Arbetsutskottet sammanträder under 2018 den 29 januari, 26 mars,
14 maj och 27 augusti.
4.
Personalutskottet sammanträder under 2018 den 24 januari, 14 mars,
8 maj och 22 augusti.
Sammanfattning av ärendet
Sammanträdesplanen 2018 för landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen,
arbetsutskottet och personalutskottet bör fastställas snarast så att
planeringen inför dessa möten kan förberedas. Planen utgår från
Kommunallagen, fullmäktiges arbetsordning och en ärendeprocess som ger
möjlighet att beslutsunderlag hanteras på lämpligt sätt.
I ärendet redovisas följande dokument:
a) Beslutsunderlag. Bilaga § 32 A
b) Sammanträdesplan 2018

Utdrag exp 2017-04-10

till

1. LF

Vid protokollet:

2.

3.

Eva Bergfeldt
Bestyrkes i tjänsten

[lntygarens namn]

