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§ 26

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista daterad 2018-03-21.
Paragrafen är justerad
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§ 27

Val av justerare samt justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att jämte ordförande välja Robert Olesen (S) till justerare.
att protokollet justeras den 4 april 2019.
Paragrafen är justerad
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§ 28

Månadssammandrag februari 2019 för
hälso- och sjukvårdsnämnden (19RGK65)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag februari 2019.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvården redovisar efter februari 2019 ett ackumulerat resultat på 32,5 mnkr jämfört med budget. Det negativa resultatet förklaras främst av att
kostnaderna för såväl hyrpersonal som läkemedel och köpt vård är fortsatt höga
under 2019 års inledning. Rullande 12-månadersresultatet försämras och uppgår
till -88 mnkr. Helårsprognos exklusive åtgärder uppgår till -150 mnkr. Åtgärder
kommer att redovisas vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 4
april.
Beslutsunderlag

 Missiv: Månadssammandrag februari 2019 för hälso- och sjukvårdsnämnden
 Månadssammandrag februari 2019 för hälso- och sjukvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 29

Åtgärder för ekonomi i balans
(18RGK1794)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att återremittera ärendet med följande motivering: åtgärdsplanen ska kompletteras
med en konsekvensanalys över föreslagna åtgärder.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdens prognos i samband med bokslut 2018 uppgår för 2019 till
-150 mnkr. Hälso- och sjukvårdsdirektören lämnar förslag till åtgärder inom olika
områden med bedömd helårseffekt motsvarande 89 mnkr. Omfattningarna av
riktade statsbidrag med tillhörande villkor är ännu inte kända och det är möjligt att
ytterligare åtgärder kommer att krävas för att nå en ekonomi i balans.
Yrkanden

Roland Gustbée (M) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:
åtgärdsplanen ska kompletteras med en konsekvensanalys över föreslagna
åtgärder.
Beslutsgång

Ordförande fråga om ärendet avgörs idag eller återremitteras och finner att
ärendet återremitteras enligt Gustbées motivering.
Protokollsanteckning

(S) deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag

 §16 HSN Hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan 2019
 Missiv: åtgärder för ekonomi i balans
 Förslag till ekonomi i balans
Paragrafen är justerad
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§ 30

Revidering av ägardirektiv till Regionalt
cancercentrum syd (RCC) (19RGK420)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår att
att Region Kronoberg fastställer ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd
(RCC) daterat 2018-09-11 som ersätter tidigare ägardirektiv från 2013.
att beslutet gäller under förutsättning att Region Blekinge, Region Halland och
Region Skåne fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning

Regionalt cancercentrum syd (RCC) bildades av Region Blekinge, Region Halland,
Region Kronoberg och Region Skåne och tillhör organisatoriskt Södra
regionvårdsnämnden. RCC är en kunskapsorganisation med ansvar för att stödja
samverkan och kunskapsbaserad utveckling mellan och inom cancervårdens
processer. Södra regionvårdsnämnden beslutade den 6 december 2018 att föreslå
sjukvårdshuvudmännen att godkänna ett reviderat ägardirektiv. Revideringen
avser beskrivning av verksamhetens inriktning och ändamål, organisation samt
styrning och ledning.
Beslutsunderlag

 Missiv: Revidering av ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd (RCC) HSN
 Beslutsunderlag södra regionvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 31

Remissyttrande – Samspel för hälsa, SOU
2018:80 (19RGK232)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
Regeringen beslutade den 27 april 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se
över förutsättningarna för finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och
hälso- och sjukvården. I uppdraget ingick att lämna förslag till hur sådan finansiell
samordning skulle kunna utformas.
Utredningen tar avstamp i de svängningar som präglat svensk sjukfrånvaro de
senaste 30 åren. Detta har inneburit att kortsiktiga insatser har genomförts i syfte
att hejda dessa svängningar, snarare än att ge förutsättningar för en långsiktig och
bred kvalitetshöjande utveckling. Utredningen tar också avstamp i uppfattningen
att hälso- och sjukvården i samarbete med andra aktörer, i första hand
arbetsgivare, kan höja kvaliteten i det försäkringsmedicinska arbetet och kan
påverka sjukfrånvaro i positiv riktning.
Utmaningarna inför att skapa nästa länk i kedjan handlar bl.a. om att i högre
utsträckning få in långsiktighet och bra planeringsförutsättningar för
regionerna/landstingen. En del av detta är att bygga på spelregler som dels tar
bort behov av återrapportering och belastande administration och dels säkrar att
stödet leder till ett engagemang för sjukskrivningsrelaterade frågor. Erfarenheterna
talar för att detta bör ske utan utpekande av exakt hur landstingen ska utveckla
arbetet.
Region Kronoberg ställer sig positiva till utredningens förslag om finansiell
samordning mellan hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen. Syftet är att
stimulera arbetet med frågor relaterade till sjukskrivning. Den finansiella
samordningen syftar inte till att sänka sjukfrånvaro under vad som utifrån
historiska data kan anses vara en stabilt hållbar nivå. Förslaget är att införa ett
årligt statsbidrag till regioner/landsting. Statsbidraget ska relateras till nivån på
utbetald sjukpenning för de första 89 dagarna i en sjukperiod. Statsbidraget förelås
också beräknas i relation till fastställda referensfält som är specifika för varje
region/landsting. Fälten motsvarar känd historisk utveckling under en tid då
sjukförsäkringens regler legat relativt fast. Gränserna i en regions/landstings
referensfält ska utgöras av en högsta och en lägsta beloppsnivå.
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För Region Kronobergs del skulle det årliga statsbidraget innebära goda
förutsättningar för långsiktig planering och kvalitetsutveckling av det
försäkringsmedicinska arbetet. Det finns dock en risk att den föreslagna
finansieringsmodellen skulle kunna medföra att landsting/regioner går miste om
statsbidraget. Det skulle i så fall kraftigt försämra möjligheterna att bedriva en
utveckling av det försäkringsmedicinska arbetet.
Region Kronoberg föreslår därför Socialdepartementet att det istället bör införas
en tvådelad finansieringsmodell bestående av ett statsbidrag med en fast och en
rörlig del. Den rörliga delen skulle då stå i förhållande till statens utgifter för
sjukpenning 90 dagar. Den fasta delen skulle däremot inte påverkas av
svängningar i sjukpenningkostnaden. Denna modell skulle dels ge långsiktiga
förutsättningar för hälso- och sjukvården att bibehålla sitt arbete inom
försäkringsmedicin samtidigt som den skulle ge ett tydligt incitament för att aktivt
utveckla arbetet med frågorna.
Region Kronoberg välkomnar även att utredningen lyfter fram vikten av att
samverkan mellan hälso- och sjukvård, Försäkringskassan och arbetsgivaren har
en stor betydelse för att kunna nå de resultat som den finansiella samordningen
syftar till.
I utredningen konstateras att det hittills inte funnits tecken på att införandet skulle
skapa undanträngningseffekter, vilket även tidigare erfarenheter av satsningar
gällande finansiell samordning visar. Region Kronoberg anser ändå att om lagen
för finansiell samordning införs bör eventuell undanträngningseffekt följas upp
och utvärderas för att undvika negativa effekter för andra grupper vårdsökande.
Utredningen föreslår också att ett nationellt forum för kunskaps- och
implementeringsstöd ska etableras för frågor som relaterar till den finansiella
samordningen. Det skulle ge goda möjligheter för regionen att få stöd i
försäkringsmedicinskabetet.
Beslutsunderlag






Missiv: Samspel för hälsa, SOU 2018:80
Förslag till remissyttrande - Samspel för hälsa, SOU 2018:80
Remiss: Samspel för hälsa, SOU 2018:80, remisutgåva
Följebrev till remiss: Samspel för hälsa, SOU 2018:80

Paragrafen är justerad
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§ 32

Svar på revisionsrapport - Granskning av
produktions- och kapacitetsplanering
(POK) (19RGK188)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av produktions- och
kapacitetsplanering samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.

Sammanfattning

Region Kronobergs revisorer har låtit granska produktions- och
kapacitetsplanering i Regionen. Syftet med granskningen och övergripande
revisionsfråga är att besvara om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
har en tydlig styrning och kontroll av att införandet/utvecklingen av
produktionsplaneringen sker på ett tillfredsställande sätt. Regionfullmäktiges
förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport Produktions- och
kapacitetsplanering, POK, till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande förbättringsområden:
·

Rekommendation 1

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör besluta om en tidplan för
att säkerställa ett effektivt införande av POK
·

Rekommendation 2

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att
redovisningen av införandet på ett bättre sätt speglar hur långt den faktiska
användningen och nyttan av POK har kommit
·

Rekommendation 3

Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att verksamheterna som har infört
POK operativt använder modellen
·

Rekommendation 4

Regionstyrelsen bör formellt ställa krav på att produktionsplaner blir en del av
verksamheternas verksamhetsplaner och att uppföljning av produktionsplaner
införs
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Mot bakgrunden av vad som framkommit i granskningen önskar revisorerna ett
samlat svar från regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämndens svar bemöter revisionens rekommendationer och
lämnar följande sammanfattning av ärendet:
När det gäller POK kan sägas generellt att målbilden har förändrats under
tidsperioden 2016- 2019. Inledningsvis fanns en lagd planering för att genomföra
en POK i alla verksamheter. Men under arbetets gång visade det sig att många
verksamheter har haft svårighet att prioritera tid och resurser på POKgenomförandet. Skälen till det är i stor utsträckning bristande bemanning och
tillgång till kompetens i verksamheten, vilket framförallt gäller primärvården. Det
har visat sig att det i den situation vi har bör vi framgent viktigt att i första hand
prioritera och ge stöd till de verksamheter som har dålig tillgänglighet.
Revisionsrapportens rekommendationer 1-3 lyfter fram viktiga
förbättringsområden som hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att vidtaga
åtgärder för att genomföra.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på revisionsrapport - POK
 Missiv från revisorerna - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering
(POK)
 Rapport - Granskning av produktions- och kapacitetsplanering (POK)
 §16 RF Anmälan av revisionsrapport - Granskning av produktions- och
kapacitetsplanering (POK)
Paragrafen är justerad
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§ 33

Svar på motion – Minska vårdköer i
Kronobergs län (19RGK346)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår att regionfullmäktige
beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning

Ted Strand (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg bör utreda
konsekvenserna av att anställa personliga sekreterare till all vårdpersonal som har
dokumentationskrav på sig i sin yrkesroll, utvärdera effekterna av en förändring i
arbetsmetod gällande vårdpersonal, som inkluderar personliga sekreterare. Om
detta visar sig leda till att vårdpersonal ges mer tid för patientmöten så föreslår
Sverigedemokraterna att Region Kronoberg anställer personliga sekreterare till
den vårdpersonal som idag har dokumentationskrav på sig samt att Region
Kronoberg efter utredning och utvärdering lyfter ärendet till SKL.
Samtlig personal som arbetar med patientarbete har ett dokumentationskrav inom
ramen för sitt yrkesutövande. Allt arbete som är kopplat till vårddokumentation
och journalföring måste utföras av en person som är utbildad medicinsk
sekreterare. Idag finns 278 (feb 2019) anställda medicinska sekreterare inom
organisationen. I arbetet som medicinsk sekreterare ingår många olika
arbetsuppgifter, där vårddokumentation är en viktig uppgift. Regionen driver ett
brett och kontinuerligt utvecklingsarbete för att möta utmaningarna kopplat till
kompetensförsörjning och vårddokumentation. Bland annat rullar DRIV –
Dokumentera rätt i vården i syfte att öka den personcentrerade vården,
patientsäkerhet och en effektiv journalföring.
Yrkanden

Robert Olesen (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande frågar om hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar enligt
ordförandes förslag och finner att hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott
beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Minska vårdköer i Kronobergs län
 Motion - Minska vårdköer i Kronobergs län
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Paragrafen är justerad
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§ 34

Svar på medborgarförslag – Hjälp i
hemmet med utprovning av hjälpmedel
(18RGK1837)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning

Xxxxx har lämnat ett medborgarförslag angående utprovning av hjälpmedel i
hemmet vid synnedsättning. Syncentralen gör hembesök i enstaka fall där
patienten av medicinska skäl inte har möjlighet att ta sig till syncentralen. Det går
dock inte att göra fullständig optisk utredning i hemmet eftersom detta kräver
avancerad utrustning och att denna utrustning i dagsläget inte är möjliga att
förflytta. Xxxx ombeds ta ny kontakt med syncentralen för en förnyad dialog
gällande möjligheterna att hitta en lösning.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på medborgarförslag - Utprovning av hjälpmedel
 Missiv svar på medborgarförslag: Medborgarförslag hjälpmedel i hemmet
 Medborgarförslag hjälpmedel i hemmet
Paragrafen är justerad
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§ 35

Svar på medborgarförslag – Förslag att
starta en påbyggnadsutbildning i
ultraljudsundersökning för
undersköterskor på
barnmorskemottagning (18RGK2046)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget
Sammanfattning

Madeleine Woxneryd har lämnat ett medborgarförslag att starta en
påbyggnadsutbildning i ultraljudsundersökning för undersköterskor på
barnmorskemottagning. Syftet är att kompensera för bristen på utbildade
ultraljudsbarnmorskor och därmed kunna erbjuda ultraljudsundersökningar även
på Ljungby lasarett.
Eftersom en vidareutbildning till ultraljudsbarnmorska kräver en grundutbildning
till barnmorska är förslaget inte aktuellt för fortsatt hantering. Region Kronoberg
har dock ett pågående arbete med rekrytering av utbildade barnmorskor och
ultraljudsbarnmorskor, samt vidareutbildning av sjuksköterskor till barnmorskor.
Detta kommer sammantaget att möjliggöra ultraljudsundersökningar även i
Ljungby.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på medborgarförslag: Förslag på att starta en
påbyggandsutbildning i ultraljudsundersökning för undersköterskor på
barnmorskemottagning
 Missiv: Förslag på att starta en påbyggandsutbildning i ultraljudsundersökning
för undersköterskor på barnmorskemottagning
 Medborgarförslag att starta en påbyggnadsutbildning/specialistutbildning som
gör att även undersköterskor ska kunna göra ultraljud
Paragrafen är justerad
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§ 36

Svar på skrivelse Hjälp oss att förbättra
bröstcancervården! från
Bröstcancerföreningen Kronoberg
(19RGK362)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från avsändare av skrivelse
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Bröstcancerföreningen
Kronoberg.
I skrivelsen belyser Bröstcancerföreningen Kronoberg tre områden. Dessa är,
möjlighet för mammografiscreening för kvinnor över 74 och påminnelse vid
uteblivet besök, nivån på perukbidrag samt behov av ett kvalitetsregister för
patienter med spridd bröstcancerdiagnos.
Sammanfattningsvis är det önskvärt att kunna skicka påminnelse alternativt en ny
tid men förutsättningarna för detta finns tyvärr inte i dagsläget. Det är viktigt att
säkerställa att patienten i samband med det sista besöket inom ramen för
screeningprogrammet, får information om att man kan boka hälsoundersökning
med mammografi på eget initiativ. Region Kronobergs nivå på perukbidrag är
genomsnittlig i jämförelse med närliggande landsting och en utökning av
perukbidraget skulle innebära en kostnadsökning om ca 1,3 mkr vilket innebär att
Region Kronoberg inte planerar att öka bidraget i dagsläget. Region Kronoberg
uppfattar arbetet med ett kvalitetsregister för spridd bröstcancerdiagnos som
angeläget och följer det pilotprojekt som pågår i andra delar av Sverige.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på skrivelse - Hjälp oss att förbättra bröstcancervården!
 Missiv svar på skrivelse: Hjälp oss att förbättra bröstcancervården!
 Hjälp oss att förbättra bröstcancervården! - skrivelse till Hälso- och
sjukvårdnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 37

Anmälningar för kännedom
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att notera informationen.
Anmälningar

 19RGK660-1 Verksamhetsrapport för donationsansvariga sjuksköterskor och
läkare vid Växjö Centrallasarett
Paragrafen är justerad
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§ 38

Övriga informationsärenden
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att notera informationen.
Sammanfattning

- Roland Gustbée (M) informerar om utredning av länets språkskolor.
- Eva Johnsson (KD) efterfrågar en uppföljning av riktlinjer för utfärdande av
läkarintyg i sjukskrivningsprocesser.
Paragrafen är justerad

