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Regionstyrelsen

Svar på motion – Angående ökat inflytande för
personalen

Ordförandes förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Sammanfattning
Sven Sunesson (c), Suzanne Frank (m), Eva Johnsson (kd) och Yngve Filipsson (l)
har i en motion föreslagit
att Region Kronoberg undersöker om personalen på Ljungby lasarett är
intresserade av att helt eller delvis driva sin verksamhet som intraprenad,
att Region Kronoberg erbjuder intresserad personal på Ljungby lasarett utbildning
om hur man startar och driver en intraprenad samt
om intresse för att driva verksamheten som intraprenad finns, ska Region
Kronoberg ta fram nödvändiga underlag och underlätta detta
Regionfullmäktige föreslås anse motionen besvarad.
Svar på motion
Närmare Kronobergaren – utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården

Regionfullmäktige fastställde i november 2017 en utvecklingsstrategi för hälsooch sjukvården 2017-2027 - ”Närmare Kronobergaren”. Hur hälso- och
sjukvården är organiserad bidrar till att strategin kan förverkligas.
Regiondirektören har med anledning av strategin fått i uppdrag av regionstyrelsens
ordförande att skapa en modern organisation som för hälso- och sjukvården
närmare Kronobergaren.
I uppdraget läggs särskilt fokus ligga på:
- Hur samverkan mellan den somatiska och psykiatriska länssjukvården samt
primärvården ska utvecklas.
- Hur visionen om ”Ett sjukhus med två ingångar” förverkligas.
- Hur hela hälso- och sjukvårdsorganisationen kan förbättra olika
patientgruppers vårdprocesser.
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-

Hur hälso- och sjukvårdens organisation bidrar till att alla medarbetare
känner att deras kompetens tas till vara på bästa möjliga sätt.
Hur vi använder våra administrativa resurser på ett optimalt sätt.

Att inleda en utredning om intresset för att driva intraprenad på Ljungby lasarett
skulle motverka uppdragets syfte och intentionerna i strategin i nuläget.
Gemensamma verksamheter mellan Centrallasarettet i Växjö och Ljungby
lasarett

Inom ramen för Region Kronobergs regi har Centrallasarettet i Växjö och Ljungby
lasarett flera gemensamma verksamheter. Medicinklinikerna är de enda
verksamheter som inte är gemensamma mellan de båda lasaretten. Med
utgångspunkt av detta skulle införandet av en intraprenad på Ljungby lasarett
innebära stora organisatoriska förändringar för de båda lasaretten. Att dela på
dessa verksamheter skulle dessutom motverka syftet som är fastställt i strategin,
d.v.s. ett sjukhus med två ingångar.
Ekonomiska konsekvenser av motionens förslag
De ekonomiska konsekvenserna av motionens förslag att utreda, erbjuda
utbildningar och ta fram nödvändiga underlag för att underlätta införande av
intraprenad medför kostnader i form av såväl interna som externa
utredningsresurser. Dessa utredningskostnader ryms inte inom ramen för befintlig
budget och den verksamhetsplan som är fastställd av regionstyrelsen för 2018.

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga:

Martin Myrskog
Regiondirektör
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