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§ 87.

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att utse Britt-Louise Berndtsson (C) till att jämte ordföranden justera protokollet samt
att justering sker 2016-09-13 kl. 11:00.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att utse Britt-Louise Berndtsson (C) till att jämte ordföranden justera protokollet samt
att justering sker 2016-09-13 kl. 11:00.
Paragrafen är justerad
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§ 88.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2016-09-02.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2016-09-02.
Paragrafen är justerad
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§ 89.

Svar på medborgarförslag – Uppmärksamma världsprematurdagen
16RK848

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att bifalla medborgarförslaget samt
att ge Hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att uppmärksamma
världsprematurdagen den 17 november 2016 på lämpligt sätt tillsammans med
verksamheten.
Sammanfattning
Viktoria Ingvarsson har lämnat ett medborgarförslag angående att Region Kronoberg
bör uppmärksamma världsprematurdagen den 17 november 2016. Region Kronoberg
ställer sig positiv till medborgarförslaget.
Förslagsställaren deltog under sammanträdet och föredrog kort sitt förslag.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S) och Eva Johnsson (KD) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att bifalla medborgarförslaget samt
att ge Hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att uppmärksamma
världsprematurdagen den 17 november 2016 på lämpligt sätt tillsammans med
verksamheten.
Expedieras till
Viktoria Ingvarsson
Hälso- och sjukvårdsdirektören




Beslutsunderlag
Svar medborgarförslag Världsprematurdagen 2016 - efter beslut i pHSN
Medborgarförslag - uppmärksamma världsprematurdagen
§99 RF Fördelning av medborgarförslag - Uppmärksamma världsprematurdagen
Paragrafen är justerad
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§ 90.

Informationsärende - SKL-projekt - minska behovet av bemanning- och
hyrpersonal
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, informerade om det nationella projekt
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver i syfte att minska behovet av
bemanningsföretag och inhyrda läkare och sjuksköterskor.
Projektets målsättning är att skapa stabila, kontinuerliga läkar- och
sjuksköterskekontakter som är viktiga för patienter och patientsäkerhet samt även leder
till högre kvalitet och lägre kostnader.
Psykiatrin är ett gott exempel på att det går att minska behovet av bemanningspersonal
och projektet arbetar med att föra över pågående arbete inom det området till övrig och
hälso- och sjukvård. Sammanlagt finns 60 stycken åtgärdsförslag för bättre
läkarbemanning inom psykiatrin. Modellen bygger på lokalt verksamhetsknutet
engagemang och åtagande. Nästa steg är att utreda ytterligare åtgärder för bemanning
inom primärvården.
Yttranden
Thomas Ragnarsson (M), Charlotta Svanberg (S), Eva Johnson (KD) och Britt
Bergström (V) yttrade sig under ärendets behandling.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 91.

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Lex Maria
Region Kronobergs chefsläkare har beslutat att inte göra en Lex Maria-anmälan gällande
händelsen där en mamma dog i anslutning till en förlossning i maj 2016. Dödsfallet var
en konsekvens av komplikationer till graviditeten och inte en allvarlig vårdskada.
Följande händelser har Lex Maria-anmälts till Inspektionen för Vård och Omsorg:
- En patient som opererats för ljumskbråck drabbades av komplikationer i form av en
testikelskada. Verksamheten har sett över sina rutiner och vidtagit åtgärder.
- En patient som opererats fick inte lämplig förebyggande behandling mot blodpropp.
Verksamheten har sett över sina rutiner och vidtagit åtgärder.
- En vårdcentral missade en hjärntumör hos en patient som behandlats för depression.
- En patient med nya symptom av sitt diskbråck fick inte behandling i samband den
första kontakten med sjukvården. Förseningen kan ha haft en negativ påverkan på
utfallet av den operationen som senare utförs.
Hörselvården nuläge
Som uppföljning av den fråga som ställdes på hälso- och sjukvårdsnämndens möte den
15 juni så redovisar hälso- och sjukvårdsdirektören kötiderna till hörselvården i Region
Kronoberg 2016-07-31.
Nybesök – väntetid 48 veckor, 477 personer
HV-audiogram – väntetid 55 veckor, 529 personer
Patienter från barnavårdscentraler – väntetid 35 veckor, 458 personer
Datortomografi
Som uppföljning av den fråga som ställdes på hälso- och sjukvårdsnämndens möte den
15 juni så redovisar hälso- och sjukvårdsdirektören läget gällande datortomografi i
Region Kronoberg. Det råder relativ brist på datortomografi motsvarande 0,5 - 1
apparat. Region Kronoberg har mer MR-kapacitet än riket och mindre strålning. Det är
dock svårt att rekrytera röntgensjuksköterskor vilket påverkar möjligheten att bemanna
de apparater som finns. Skulle tillgänglig datortomograf i Ljungby eller Växjö saknas
fungerar det andra sjukhuset som back-up. Vid ”rädda hjärnan larm” kör ambulans
direkt till rätt akutmottagning.
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Kassation av läkemedel
Som uppföljning av den fråga som ställdes på hälso- och sjukvårdsnämndens möte den
15 juni så redovisar hälso- och sjukvårdsdirektören hur Region Kronoberg arbetar med
att minska kassation av läkemedel. Läkemedel som beställts till en avdelning, men som
inte används längre, försöker verksamheten flytta till gemensamt förråd eller till
avdelning som använder det mer regelbundet. När hållbarheten passerat kasseras alltid
läkemedel. Det finns även ett nära samarbete med apoteken i syfte att slänga så lite
läkemedel som möjligt.
Sommaren 2016
En enkät om hur personalen upplevde sommarens arbetsbelastning är utskickad.
Enkäten är ännu inte sammanställd. Den extra servicepersonalen som funnits på
avdelningarna upplevs ha varit väldigt uppskattad.
Cambio Cosmic R 8.1
Senaste uppdateringen av Cosmic R 8.1 innan semestern gick bra och rättade viktiga fel.
Överföringen av läkemedel i läkemedelslistorna upplevs fortfarande som ett problem.
Många andra problem är dock lösta. I kommande uppdatering har Region Kronoberg
fått möjlighet att påverka vad som ska prioriteras.
Väntande patienter till operation
Antal väntande patienter till operation är fortfarande högt även om antalet utförda
operationer under januari till juni 2016 är något fler än samma period 2015.
Sjuksköterskebrist
- Barn-, kvinno- och kirurgicentrum saknar för närvarande 30 sjuksköterskor.
- Medicin- och akutcentrum saknar för närvarande minst 35 sjuksköterskor vilket kan
komma att leda till en sänkning av antaletöppna vårdplatser.
Allmänläkarsituationen
Region Kronoberg har 78 distriktsläkartjänster. 53 av dessa tjänster är idag tillsatta och
41 distriktsläkare är i aktiv tjänst. Beräknat kommande inflöde av nya ST-läkare och
utflöde i form av bland annat pensionsavgångar gör att bristen beräknas kvarstå under
flera år framöver.
iKBT
Region Kronoberg börjar med iKBT (Kognitiv beteendeterapi via Internet) den 19
september. Tjänsten kommer att finnas tillgänglig inom primärvårdsrehab,
vuxenpsykiatrin samt barn- och ungdomshälsan. Region Kronoberg är först i Sverige
med att erbjuda iKBT till både barn och vuxna.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), Thomas Ragnarsson (M), Roland Gustbée (M), Ove Löfqvist
(M), Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD) och Britt Bergström (V) yttrade
sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
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Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.


Beslutsunderlag
HSD rapport nämnd september 16 - uppföljningsmatris
Paragrafen är justerad
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§ 92.

Månadssammandrag Hälso- och sjukvårdsnämnden juli 2016
16RK1541

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag Hälso- och sjukvårdsnämnden juli 2016 samt
att överlämna månadssammandraget för information till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvården har med fler stängda vårdplatser än tidigare, som väntat haft ett
konstant ansträngt läge i sommar. Samarbetet mellan olika enheter har fungerat utmärkt
tack vare våra enastående medarbetare. Kösituationen har dessvärre försämrats och fler
patienter får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar. Hälso- och sjukvårdens
ackumulerade resultat efter juli förbättras, dels enligt förväntad utveckling jämfört med
juni, och dels beroende på tillskott med anledning av ökat bidrag för
läkemedelsförmånen. Resultatet uppgår till -45,7 mnkr inkl projekt jämfört med budget
och inkluderar även beslutat bidrag för ökat flyktingmottagande med 3,9 mnkr.
Prognosen som lämnades efter majrapporten indikerar ett årsresultat på -80 mnkr.
Yttranden
Thomas Ragnarsson (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens förstärkta presidieberedning förslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna Månadssammandrag Hälso- och sjukvårdsnämnden juli 2016 samt
att överlämna månadssammandraget för information till regionstyrelsen.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Månadssammandrag juli 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Månadssammandrag juli 2016 för hälso- och sjukvården
Paragrafen är justerad
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§ 93.

Åtgärder för en ekonomi i balans
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektören, redogjorde för nuläget gällande
genomförande av det åtgärdspaket som hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om
2016-05-11.
Personal
- Nattindex 1,4 vid rotationstjänstgöring (det vill säga den anställda arbetar såväl dag
som natt) är en prioriterad åtgärd. Införande av 1,4 innebär att mer personal krävs
alternativt att befintlig personal går upp i tjänstgöringsgrad och arbetar fler timmar.
Implementeringen är planerad till 1 nov. 2016. Den kommer dock ske succesivt i takt
med att rekryteringar är lösta i de fall det krävs. Region Kronoberg först ut i Sverige att
införa 1.4 jämt över hela verksamheten.
- Arbetet med att få fler AT- och ST-läkare löper enligt budgetförslag 2017.
- Bemanningsplanering av vårdavdelningar kommer igång i höst. Syftet är att värdera
vilken bemanning som är rimlig för att klara respektive avdelning uppdrag.
- Centrumcheferna är informerade om strategin för utfasning av bemannings- och
hyrpersonal. Det kommer även i centrumchefernas uppdrag för 2017.
- Utbildning av specialistsjuksköterskor inom basspecialiteter (medicin och kirurgi)
pågår.
- Aktiv rekrytering av läkarspecialister pågår.
- Arbete med att utöka med ytterligare en utbildningsvårdcentral pågår.
Patientresor
Ett underlag är skickat till den arbetsgrupp som ser över Region Kronobergs samtliga
taxor och avgifter.
Bättre avtalstrohet, avtalsvård och förbättrade upphandlingar
Arbete pågår tillsammans med upphandlingsavdelningen.
Minska kvalitetsbrister
Region Kronoberg har minskat de vårdrelaterade infektionerna från 15% till 10%.
Utöver en ökad kvalitet i vården leder detta även till en minskning av kostnader på ca 35
miljoner kronor.
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Fortsatt arbete med ökad patientsäkerhet, produktions- och kapacitetsplanering
och processorientering enligt tidigare plan för ekonomiska balans
Arbete med att starta ett öppenvårdsteam som ska fungera som ett stöd för
kommunerna för hemtagning av utskrivningsklara rättspsykiatriska patienter från
Kronobergs län pågår.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), Ove Löfqvist (M), Britt-Louise Berndtsson (C) och Roland
Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens förstärkta presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 94.

Nya lokaler för vårdcentralen Centrum i Växjö 16RK1269

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att vårdcentralen Centrum har behov av de i underlaget föreslagna lokalerna i
"Dockan"-huset, samt
att hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller förslag om förhyrning av lokaler för
vårdcentralen Centrum.
Sammanfattning
Vårdcentralen Centrum har lokaler i ”Dockan”-huset idag och i dialog med
fastighetsägaren har en lösning tagits fram för en större och bättre anpassad lokal inom
fastigheten. Förslaget innebär att vårdcentralens entré flyttas till innergården mot söder
och får därmed bättre tillgänglighet. Verksamhetens motiv är främst att säkerställa en
god vårdhygien och en god arbetsmiljö. Ändamålsenliga lokaler ger effektivare
patientflöden. En större vårdcentral möjliggör att ta emot ett ökat antal listade patienter
utifrån att antalet boende i Växjö centrum beräknas öka.
Kungsleden är fastighetsägare och ett hyreskontrakt kommer att tecknas på 15 år,
investeringen skall godkännas av företagets affärsledning. Lokalytan blir totalt 1 435 m2,
med en årshyra om 2,6 miljoner kronor. Nuvarande lokalyta är 825 m2, med en årshyra
på 1,1 miljoner kronor, i otillräckliga och omoderna lokaler. De nya lokalerna är
utformade enligt den standard och omfattning, som uppfyller nuvarande krav och
vårdbehov. Färdigställandet av lokalen beräknas ske sommaren 2017.
Regionstyrelsens beslut om att teckna ovanstående hyreskontrakt gäller under
förutsättning att hälso- och sjukvårdsnämnden gör bedömningen att behov finns av
föreslagna lokaler.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter önskar på kommande sammanträde med
hälso- och sjukvårdsnämnden få information av primärvårdens ledningsgrupp om
primärvårdens nuläge och analys av framtiden. Bland annat gällande ekonomi och
patientutveckling.
Yttranden
Roland Gustbée (M), Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD), Thomas
Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Yrkanden
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Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD), Magnus Carlberg (S), Charlotta
Svanberg (S), Roland Gustbée (M) och Annelise Hed (MP) yrkar bifall till
presidieberedningens förslag till beslut.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att vårdcentralen Centrum har behov av de i underlaget föreslagna lokalerna i
"Dockan"-huset, samt
att hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller förslag om förhyrning av lokaler för
vårdcentralen Centrum.
Expedieras till
Fastighetschef
Hälso- och sjukvårdsdirektör





Beslutsunderlag
Missiv - Nya lokaler vårdcentralen Centrum Växjö - efter beslut pHSN
Beslutsunderlag - Nya lokaler vårdcentralen Centrum Växjö - nuläge och framtid
Nya lokaler för vårdcentralen Centrum i Växjö - Beslutsunderlag
§248 RSAU Nya lokaler för vårdcentralen Centrum i Växjö
Paragrafen är justerad

17

Protokoll
Datum: 2016-09-07

§ 95.

Remissyttrande – Nationella vårdprogrammet för akut myeloisk
leukemi, remissrunda 2 16RK1282

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Regionalt
cancercentrum Syd.
Sammanfattning
Region Kronoberg har fått nationellt vårdprogram för akut myeloisk leukemi. Syftet är
att diskutera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet, till
exempel om det finns ekonomiska möjligheter att erbjuda den vård som
vårdprogrammet rekommenderar. Remissen riktar sig till linjeorganisationen och
huvudmän. Det nya vårdprogrammet har ingen påverkan på nuvarande rutiner i
organisationen. Gäller ett fåtal patienter på årsbasis. Nya och dyra behandlingar
läkemedel används redan idag på denna patientgrupp.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Regionalt
cancercentrum Syd.
Expedieras till
Regional cancersamverkan Syd (RCC Syd)





Beslutsunderlag
Missiv - remissyttrande Nationella vårdprogrammet för akut myeloisk leukemi, remissrunda 2
Remissyttrande - Nationella vårdprogrammet för akut myeloisk leukemi på remissrunda 2
Nationellt Vårdprogram för Akut Myeloisk Leukemi, remiss
Följebrev - Nationellt Vårdprogram för Akut Myeloisk Leukemi
Paragrafen är justerad
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§ 96.

Remissyttrande – avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälsooch sjukvården m.m. Socialstyrelsen dnr 4.1.1–14967/2016 16RK1240

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialstyrelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Socialstyrelsen förslag till nya föreskrifter om ordination och hantering av läkemedel i
hälso- och sjukvården. Förslaget berör alla moment inom kedjan för
läkemedelshantering såsom ordination, iordningställande, överlämnande och
administrering av läkemedel. Syftet är att öka patientsäkerheten och effektivisera
hanteringen. Föreskrifterna berör många yrkesgrupper inom olika typer av
verksamheter. Reglerna preciserar vad läkare måste väga in i sin helhetsbedömning av
patientens behov innan ett läkemedel kan skrivas ut. Den som ordinerar ett läkemedel
ska också bestämma ett datum när behandlingen ska avslutas eller följas upp.
Region Kronoberg tycker som helhet att förslaget är bra. Det har funnits ett behov att ta
fram en ny föreskrift från grunden då mycket har hänt inom hälso- och
sjukvårdsområdet sedan den tidigare föreskriften togs fram. Region Kronoberg anser att
förslaget belyser ansvarsfrågorna vid ordination och iordningställande, överlämnande
och administrering av läkemedel på ett bra sätt. Dock anser Region Kronoberg att
förslaget bör kompletteras med liknande för ambulanssjukvården. Förslaget bidrar även
till en helhetssyn vad gäller ordination och uppföljning. Förslaget innehåller
anpassningar som underlättar det praktiska arbetet med läkemedelshantering, t.ex.
möjlighet för sjuksköterska att få dosjustera vissa läkemedel.
Förutom ett behov av förtydligande på några punkter samt synpunkter från
ambulanssjukvården ställer sig Region Kronoberg bakom förslaget.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialstyrelsen.
Expedieras till
Socialstyrelsen

19

Protokoll
Datum: 2016-09-07








Beslutsunderlag
Missiv remissyttrande - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av
läkemedel i hälso- och sjukvården inkl. ambulanssjukvården
Remissyttrande - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel
i hälso- och sjukvården- tillägg ambulanssjukvård
Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av
läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. - konsekvensutredning
Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av
läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. - informationsskyldighet för läkare och tandläkare om
Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av
läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. - ordination och hantering av läkemedel i hälso- och s
Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av
läkemedel i hälso- och sjukvården m.m. - kompetenskrav för sjuksköterskor
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-09-07

§ 97.

Remissyttrande – Remiss angående upphävande av
Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om
vaccination mot pneumokocker 16RK1511

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsdirektörens yttrande daterat 2016-07-27 och att
yttrandet är Region Kronobergs svar till Folkhälsomyndigheten.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Folkhälsomyndigheten beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Folkhälsomyndighetens allmänna råd har med åren spelat ut sin roll
inte minst sedan nya typer av vacciner introducerats på marknaden. Region Kronoberg
ser fram emot publicering av nya rekommendationer som inkluderar de olika
vaccintyperna och tar hänsyn till om pneumokockvaccination ingår i det särskilda
vaccinationsprogrammet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsdirektörens yttrande daterat 2016-07-27 och att
yttrandet är Region Kronobergs svar till Folkhälsomyndigheten.
Expedieras till
Folkhälsomyndigheten




Beslutsunderlag
Förslag till beslut
Yttrande från Region Kronoberg
Remiss angående upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om
vaccination mot pneumokocker
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-09-07

§ 98.

Remissyttrande – Riskgruppsvaccinationer som särskilda
vaccinationsprogram 16RK1302

Beslut
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. Remissen gäller införandet av särskilt vaccinationsprogram för
pneumokocker, hepatit B, tuberkulos och influensa. Nedan redogör vi för våra
synpunkter uppdelat på de fyra dokumenten.
För pneumokockvaccinationen samtycker Region Kronoberg till merparten av förslaget
men när det gäller resonemanget om pensionärsgruppen känner vi oss dock tveksamma.
I förarbetet konstaterar man att ålder är den största riskgruppen samtidigt som ca
hälften ändå kommer att vaccineras då de tillhör någon av de nämnda
sjukdomsgrupperna, främst kronisk hjärt- och lungsjukdom. Vaccinanslaget är bättre
innan man blir för gammal och sjuk. I denna situation känns det mycket rimligare att
vaccinera yngre pensionärer en gång och inte vänta på att man skall bli sjuk. När det
gäller hepatitvaccination är Region Kronoberg också överens om det mesta i förslaget
men vi förstår inte logiken att villkora det särskilda vaccinationsprogrammet till att
hepatit B vaccinet även införs i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. När det
gäller förslaget att inkludera tuberkulosvaccination och influensavaccination till särskilda
riskgrupper är förslaget bra och Region Kronoberg har inget ytterligare att tillägga.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso-och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Expedieras till
Socialdepartementet




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram
Förslag till Remissyttrande - Riskgruppsvaccination som särskilda vaccinationsprogram
Remiss: Riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-09-07
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Protokoll
Datum: 2016-09-07

§ 99.

Remissyttrande – Remiss Ds 2016:18 ”Ytterligare åtgärder för att
genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler” 16RK1281

Beslut
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. I departementspromemorian ”Ytterligare åtgärder för
genomförande EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler” ger Socialdepartementet
ett förslag till ändring i lagen 2008:286 och 2008:414. Förslaget innebär bland annat att:
- lagen ska innehålla bestämmelser om import av vävnadsprodukter
- inspektionen för vård och omsorg får genomföra inspektioner och kontroller i en
verksamhet som bedrivs av en leverantör i tredje land
- dokumentation ska finnas om vävnadsinrättningar som importerar och om leverantör i
tredje land.
Region Kronoberg ställer sig bakom förslaget om ändring i lagen 2008:286 och
2008:414.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Expedieras till
Socialdepartementet




Beslutsunderlag
Remissyttrande - Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler.
Remiss- Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
Remissbrev- Ytterligare åtgärder för att genomföra EU-direktiv om mänskliga vävnader och celler
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-09-07

§ 100. Remissyttrande – angående upphävande av Folkhälsomyndighetens
allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa (015902016-9.1.1) 16RK1512

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsdirektörens yttrande daterat 2016-07-27 och att
yttrandet är Region Kronobergs svar till Folkhälsomyndigheten.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Folkhälsomyndigheten beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd har med åren spelat ut sin roll. I dag är det
”Rekommendationer för profylax och behandling av influensa” som styr verksamheten.
Speciellt om influensa kommer in i det särskilda vaccinationsprogrammet behövs
regelverket moderniseras. Region Kronoberg är positivt till att de allmänna råden om
vaccination mot influensa upphävs.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden besluta
att ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsdirektörens yttrande daterat 2016-07-27 och att
yttrandet är Region Kronobergs svar till Folkhälsomyndigheten.
Expedieras till
Folkhälsomyndigheten




Beslutsunderlag
Yttrande från Region Kronoberg
Remiss angående upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om
vaccination mot influensa
Följebrev till remiss, svar senast 2016-08-03
Paragrafen är justerad

25

Protokoll
Datum: 2016-09-07

§ 101. Svar på skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden om
omorganisation av flyktingpsykiatrin från en medborgare 16RK1185

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsdirektörens svar på skrivelsen daterat 2016-0729.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit två skrivelser i samma ärende från en medborgare.
Medborgaren skickade 2016-05-27 in en skrivelse gällande omorganisationen av
flyktingpsykiatrin till hälso- och sjukvårdsdirektören. Medborgaren önskar i sin skrivelse
uppmärksamma hälso- och sjukvårdsdirektören på de konsekvenser som
omorganisationen resulterat i på individnivå. Hälso- och sjukvårdsdirektören svarade på
skrivelsen 2016-07-19 och redogjorde där för orsakerna till omorganisationen. Därefter
har 2016-07-20 en ny skrivelse inkommit till hälso- och sjukvårdsnämnden i samma
ärende.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsdirektörens svar på skrivelsen daterat 2016-0729.
Expedieras till
Medborgaren




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Svar på skrivelse om omorganisation av flyktingpsykiatrin från medborgare
Förslag på svar på skrivelse om flyktingspsykiatrin från hälso- och sjukvårdsdirektören - PULskyddad
Skrivelse till HSN om flyktingpsykiatrin - PUL-skyddad
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-09-07

§ 102. Svar på skrivelse - Erbjud regelbundna hörseltester för alla som fyllt
67 år från Hörselskadades riksförbund (HRF) 16RK1228

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret till Hörselskadades riksförbund.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Hörselskadades riksförbund gällande
hörseltester för alla som fyllt 67 år.
Region Kronoberg instämmer i att en större medvetenhet om möjlighet till
hörselrehabilitering vore positivt. Möjlighet finns idag att genom egenremiss komma till
audionommottagningen eller söka till vårdcentral för hörseltest. Med hänvisning till de
ökade resurser som att brett erbjuda hörseltester för alla som fyllt 67 år skulle innebära
finns idag inte någon möjlighet att erbjuda detta.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svaret till Hörselskadades riksförbund.
Expedieras till
Hörselskadades riksförbund




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Erbjud regelbundna hörseltester för alla som fyllt 67 år
Förslag på svar på skrivelse - Erbjud regelbundna hörseltester för alla som fyllt 67 år
Erbjud regelbundna hörseltester för alla som fyllt 67, skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-09-07

§ 103. Anmälningsärenden
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Följande handlingar anmäls för kännedom till hälso- och sjukvårdsnämnden:
- Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen
av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst, Sveriges kommuner och landsting.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-09-07

§ 104. Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.


Delegeringsbeslut
16RK23-1 Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandebeslut nr 1/2016: Beslut att godkänna hälsooch sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår mars 2016
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2016-09-07

§ 105. Övriga informationsärenden
Sammanfattning
Generalplanen
Thomas Ragnarsson (M) önskar att hälso- och sjukvårdsnämnden bevakar arbetet med
generalplanen och den översyn av lokalerna som pågår på Ljungby lasarett.
Sjukresor
Thomas Ragnarsson (M) önskar att på kommande möte med hälso- och
sjukvårdsnämnden få information om nuläget hos sjukresor. Ansvaret för sjukresor
ligger hos trafiknämnden, men det är hälso- och sjukvårdens patienter som drabbas när
verksamheten inte fungerar tillfredställande. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer
med anledning av ovanstående bjuda in trafiknämndens ordförande Peter Freij (S) till
kommande möte med hälso- och sjukvårdsnämnden.
Tuberkolos
Britt-Louise Berndtsson (C) ställer, med anledning av den smittspridning av tuberkolos
som skett i länet, frågan om det är möjligt att göra den hälsoundersökning som Region
Kronoberg erbjuder alla nyanlända obligatorisk för barn och ungdomar? För vuxna
patienter kan inte hälsoundersökning vara obligatorisk, men kanske är rättsläget ett
annat för barn och unga. Hälso- och sjukvårdsdirektören tar med sig frågan för
besvarande på nästa möte 2016-10-19.
Avtackning
Ordförande Charlotta Svanberg (S) avslutade mötet med att avtacka Annelise Hed (MP)
som avslutar sitt uppdrag i hälso- och sjukvårdsnämnden samt Roland Gustbée (M) som
för en period lämnar hälso- och sjukvårdsnämnden för tillfälligt uppdrag som
riksdagsledamot.
Paragrafen är justerad
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