Protokoll
Datum: 2017-03-01

Regionfullmäktige
Tid

2017-03-01 13:30-17:15

Plats

Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4,
Växjö

RosMarie Jönsson Neckö (S)ordförande
Kjell Jormfeldt (MP)Hvice ordförande
Pernilla Sjöberg (M)2:e vice ordförande
Anna Fransson (S)
Robert Olesen (S)
Christina Bertilfelt (S)
Olof Björkmarker (S)
Magnus Carlberg (S)
Bo Dalesjö (S)
Peter Freij (S) §§1-25
Martina Gustafsson (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ragnar Lindberg (S)
Tony Lundstedt (S)
Olja Pekusic (S)
Joakim Pohlman (S)
Henrietta Serrate (S)
Michael Sjöö (S)
Charlotta Svanberg (S)
Sara Rosén Andersson (S)
&DUO2ORI%HQJWVVRQ 6 
Suzanne Frank (M)
Bo Frank (M) §§1-26
Göran Giselsson (M)
Mikael Johansson (M)
Soili Lång Söderberg (M)
Ove Löfqvist (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Patrick Ståhlgren (M)
Anna Tenje (M) §§1-25
Pernilla Tornéus (M)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Sven Sunesson (C)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Åke Carlsson (C)§§1-25
Thomas Haraldsson (C)
Elizabet Peltola (C)
Per Schöldberg (C) §§1-25
Martina Ericsson (SD)
Beslutande ledamöter
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Börje Tranvik (SD)
-DQ/RUHQW]RQ 6' 
Lennart Värmby (V)
Britt Bergström (V)
Jerker Nilsson (V)
Eva Johnsson (KD)
Bengt Germundsson (KD)
Anna Zelvin (KD)
Michael Öberg (MP)
Cheryl Jones Fur (MP)
Rolf Andersson (L)
Åke Gummesson (S)ersätter Helen Bengtsson (S)
Marianne Nordin (S)ersätter Ricardo Salsamendi (S)
Conny Simonsson (S)ersätter Edina Maslac (S)
Ulla-Britt Storck (S)§§26-30 ersätter Peter Freij (S)
Ingemar Swalander (M)§§26-30 ersätter Anna Tenje (M)
Mats Johnsson (M)ersätter Roland Gustbée (M)
Kjell Gustafsson (C)ersätter Carina Bengtsson (C)
Bengt-Göran Birgersson (C) §§26-30 ersätter Per Schöldberg (C)
Marie-Louise Hilmersson (C)§§26-30 ersätter Åke Carlsson (C)
Melena Jönsson (SD)ersätter Pontus Nordfjell (SD)
Kerstin Ljungkvist (SD) ersätter Pontus Kindenäs (SD)
Daniel Liffner (V)ersätter Wirginia Bogatic (V)
Fanny Battistutta (V) ersätter Tryggve Svensson (V)
Gunnar Nordmark (L) ersätter Yngve Filipsson (L)
Leon Jensen (SD)ersätter Håkan Engdahl (SD)

Övriga närvarande3HWHU/|IVWU|P

0 RUGI|UDQGHUHYLVLRQHQ
-RKDQ-DUOQlPQGVHNUHWHUDUH

Utses att justera

Kjell Jormfeldt
Pernilla Sjöberg
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Justeringens plats och tid

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö, 2017-03-08:00

Protokollet omfattar

§§1-30

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Justerande

.........................................

……………………………………..
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Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2017-03-01

Datum för anslags
uppsättande

2017-03-09

Förvaringsplats för
protokollet

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
nedtagande

Johan Jarl
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ÄRENDELISTA
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§9
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§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30

Mötets öppnande
Upprop
Val av justerare samt tid för justering
Allmänhetens frågestund, klockan 13.35 (30 minuter)
Ledamöternas frågestund
Inkomna interpellationer
Inkomna frågor
Entledigande av ersättare i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning
- Neira Dedic
Entledigande av ersättare i regionfullmäktige samt begäran om ny sammanräkning
- Anita Thörn von Rosen
Fördelning av medborgarförslag - Stöd för hemförlossning
Fördelning av medborgarförslag - Gratis halkskydd
Fördelning av medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 med handlingsplan
Internationell strategi för Region Kronoberg
Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby,
Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Svar på motion – Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla
Svar på motion – Läkemedelsautomater
Valärenden
Anmälan av revisionsrapport - Granskning av avvikelsehantering
Svar på revisionsrapport – Granskning av Region Kronobergs
upphandlingsprocess
Svar på revisionsrapport – Granskning av kompetensförsörjning inom Region
Kronoberg
Svar på revisionsrapport – Övergripande granskning av Region Kronobergs
interna kontroll 2016
Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet
Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Lokalsituationen på neonatal - en
patientsäkerhetsrisk och ett arbetsmiljöproblem!
Interpellation till ordförande i patientnämnden - Nya uppdrag för
patientnämnden
Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Uppföljning av beslut om ny
centrumorganisation
Interpellation till regionstyrelsens ordförande - RIS-systemet
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande - Situationen vid våra
sjukhus
Mötets avslutande
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§ 1.

Mötets öppnande
Sammanfattning
Enligt kungörelse den 22 februari 2017 sammanträder regionfullmäktige den 1 mars
2017, klockan 13.30, i Atriumsalen i Utvandrarnas hus, Vilhelm Mobergs gata 4 i Växjö.
Regionfullmäktiges ordförande RosMarie Jönsson Neckö (S) förklarar mötet öppnat.
Paragrafen är justerad
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§ 2.

Upprop
Sammanfattning
Upprop av regionfullmäktiges ledamöter genomförs:

Namn
Anna Fransson
Suzanne Frank
Sven Sunesson
Martina Ericsson
Lennart Värmby
Eva Johnsson
Michael Öberg
Gunnar Nordmark
Rolf Andersson
Kjell Gustafsson
Carl-Olof Bengtsson
Åke Gummesson
Britt Bergström
Britt-Louise Berndtsson
Christina Bertilfeldt
Olof Björkmarker
Daniel Liffner
Magnus Carlberg
Åke Carlsson
Bo Dalesjö
Leon Jensen
Bo Frank
Peter Freij
Bengt Germundsson
Göran Giselsson
Martina Gustafsson
Mats Johnsson
Thomas Haraldsson
Mikael Johansson
Cheryl Jones Fur
Kjell Jormfeldt
Ann-Charlotte Kakoulidou
Kerstin Ljungkvist

Parti
S
M
C
SD
V
KD
MP
L
L
C
S
S
V
C
S
S
V
S
C
S
SD
M
S
KD
M
S
M
C
M
MP
MP
S
SD
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Ragnar Lindberg
Jan Lorentzson
Tony Lundstedt
Soili Lång Söderberg
Ove Löfqvist
Conny Simonsson
Jerker Nilsson
Melena Jönsson
Robert Olesen
Olja Pekusic
Elizabeth Peltola
Joakim Pohlman
Thomas Ragnarsson
Sara Rosén Andersson
Marianne Nordin
Per Schöldberg
Henrietta Serrate
Pernilla Sjöberg
Michael Sjöö
Patrick Ståhlgren
Charlotta Svanberg
Fanny Battistutta
Anna Tenje
Pernilla Tornéus
Börje Tranvik
Ann-Charlotte Wiesel
Anna Zelvin
RosMarie Jönsson Neckö, ordförande

S
SD
S
M
M
S
V
SD
S
S
C
S
M
S
S
C
S
M
S
M
S
V
M
M
SD
M
KD
S

Paragrafen är justerad
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§ 3.

Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att jämte ordförande justera mötets
protokoll samt
att protokollet justeras den 8 mars 2017, klockan 9.00, i Regionhuset på Nygatan 20 i
Växjö.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att utse Kjell Jormfeldt och Pernilla Sjöberg att jämte ordförande justera mötets
protokoll samt
att protokollet justeras den 8 mars 2017, klockan 9.00, i Regionhuset på Nygatan 20 i
Växjö.
Paragrafen är justerad
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§ 4.

Allmänhetens frågestund, klockan 13.35 (30 minuter)
Sammanfattning
Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har allmänheten möjlighet att ställa
frågor inom Region Kronobergs kompetensområde. Frågestunden varar maximalt 30
minuter.
Fråga som ställs ska vara på maximalt tre minuter och kunna besvaras med ett svar på
en minut. Frågeställaren kan därefter ställa en följdfråga på maximalt en minut.
Inga frågor finns vid sammanträdet.
Paragrafen är justerad
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§ 5.

Ledamöternas frågestund
Sammanfattning
Vid regionfullmäktiges ordinarie sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa
frågor för inhämtande av sakupplysningar inom Region Kronobergs kompetensområde.
Fråga får ställas till ordförande och vice ordförande i en styrelse, nämnd, beredning eller
i övrigt som fullmäktige bestämmer.
Frågan ska vara tydlig och kunna besvaras på högst en minut. Endast frågeställaren och
den svarande deltar i överläggningen.
Vid mötet ställs följande frågor:
1. Suzanne Frank (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) om
när ärendet om uppdragsspecifikation för vårdvalet kommer behandlas.
Anna Fransson (S) besvarar frågan med att uppdragsspecifikationen för 2016 gäller för
2017 samt att ärendet behandlas när enighet finns och när folkhälsoberedningens arbete
med framtidens primärvård slutförts.
2. Sven Sunesson (C) ställer fråga till regionstyrelsens personalutskotts ordförande
Robert Olesen (S) om verkställande av motion om erbjudande till Region Kronobergs
anställda att köpa miljöbil med bruttolöneavdrag.
Robert Olesen (S) besvarar frågan med att ärendet är planerat att behandlas vid
regionfullmäktige i juni 2017 och innan dess kommer att behandlas av regionstyrelsens
personalutskott.
3. Bo Frank (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) om
socialdemokraternas partilogotyp på sammanträdets interpellationssvar.
Anna Fransson (S) besvarar frågan med att eftersom interpellationerna ställs med
partibeteckning anser hon att även svaren kan göra det.
4. Britt-Louise Berndtsson (C) ställer fråga till regionfullmäktiges ordförande RosMarie
Jönsson Neckö (S) om läget i arbetet med medborgardialog och om den arbetsgrupp
som bildades i början av mandatperioden fortfarande är aktiv.
RosMarie Jönsson Neckö (S) besvarar frågan med att strategi för medborgardialog har
behandlats av organisationsutskottet och att information kommer redovisas vid
kommande fullmäktigesammanträde. I strategin finns en ny organisation för arbetet. I
nuläget är regionfullmäktiges presidium ansvariga.
5. Ove Löfqvist (M) ställer fråga till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) om
uppdrag i budget 2016 att möjliggöra för vårdcentraler att profilera sig som specialister
inom vissa områden.
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Anna Fransson (S) besvarar frågan med att hänvisa till uppdragsspecifikationen inom
vårdvalet där detta möjliggörs.
6. Pernilla Tornéus (M) ställer fråga till folkhälsoberedningens ordförande Michael
Öberg (MP) om uppdraget till folkhälsoberedningens presidium att arbeta med
framtiden primärvård.
Michael Öberg (MP) besvarar frågan med att hänvisa till information vid tidigare
presidiemöte för folkhälsoberedningen.
7. Britt-Louise Berndtsson (C) ställer fråga till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Charlotta Svanberg (S) om avsaknad av reservel till vårdcentraler och
tandvårdskliniker eller andra anläggningar.
Charlotta Svanberg (S) besvarar frågan med att hon inte har någon information att
lämna vid sammanträdet, men att hon tar med sig frågan.
Paragrafen är justerad
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§ 6.

Inkomna interpellationer
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att medge att interpellationerna får ställas.
Sammanfattning
Ledamöter i regionfullmäktige får ställa interpellationer inom regionfullmäktiges,
regionstyrelsens eller en nämnds handläggning. Interpellation får inte ställas i ärende om
myndighetsutövning mot enskild. Interpellationen ska ha ett bestämt innehåll och en
motivering. Interpellation bör endast ställas i angelägenheter av större intresse för
Region Kronoberg. En interpellation får ställas till ordföranden eller vice ordförande i
en styrelse, nämnd, beredning eller ett utskott eller i övrigt som fullmäktige bestämmer.
Interpellationen ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast
nio arbetsdagar före sammanträdet. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt och
finnas tillgängligt dagen före sammanträdet. En interpellation bör besvaras under det
sammanträde den ställts.
Inför sammanträdet har följande interpellationer inkommit:
1. Interpellation från Eva Johnsson (KD) till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) - Lokalsituationen på neonatal - en patientsäkerhetsrisk och ett
arbetsmiljöproblem!
2. Interpellation från Mats Johnsson (M) till patientnämndens ordförande Bo Dalesjö (S)
- Nya uppdrag för patientnämnden.
3. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson
(S) - Uppföljning av beslut om ny centrumorganisation.
4. Interpellation från Suzanne Frank (M) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson
(S) - RIS-systemet.
5. Interpellation från Ove Löfqvist (M) till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Charlotta Svanberg (S) - Situationen vid våra sjukhus.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att medge att interpellationerna får ställas.
Paragrafen är justerad
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§ 7.

Inkomna frågor
Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att frågan från Yngve Filipsson (L) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S)
besvaras vid regionfullmäktige i april 2017.
Sammanfattning
Ledamöter kan vid regionfullmäktiges sammanträden ställa frågor för att inhämta
sakupplysning inom Region Kronobergs kompetensområde. Fråga kan ställas till
ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd, beredning eller utskott, eller i övrigt
som regionfullmäktige bestämmer.
En fråga ska vara skriftlig och ha inkommit till Region Kronobergs kansli senast fem
arbetsdagar innan sammanträdet. Svaret behöver inte vara skriftligt.
Eftersom frågor kan inlämnas efter kungörelsedatum publiceras dessa separat till
kallelsen.
Inför sammanträdet har följande fråga inkommit:
1. Ynge Filipsson (L) till regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) om datorstopp
i regionen den 6 februari 2017.
Eftersom frågeställaren inte är med vid sammanträdet föreslår regionfullmäktiges
presidium att frågan besvaras vid sammanträdet i april 2017. Regionfullmäktige beslutar
enligt förslaget.
Paragrafen är justerad
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§ 8.

Entledigande av ersättare i regionfullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning - Neira Dedic 15RK11

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bevilja Neira Dedic (MP), Parkvägen 21, 360 44 Ingelstad begärt entledigande från
uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för
ny sammanräkning.
Sammanfattning
Neira Dedic (MP), Parkvägen 21, 360 44 Ingelstad, har begärt entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att bevilja Neira Dedic (MP), Parkvägen 21, 360 44 Ingelstad begärt entledigande från
uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämna ärendet till länsstyrelsen för
ny sammanräkning.
Expedieras till
Länsstyrelsen Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§ 9.

Entledigande av ersättare i regionfullmäktige samt begäran om ny
sammanräkning - Anita Thörn von Rosen 15RK11

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bevilja Anita Thörn von Rosen (MP), Elenshylte 6, 342 53 Lönashult begärt
entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämna ärendet
till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Sammanfattning
Anita Thörn von Rosen (MP), Elenshylte 6, 342 53 Lönashult, har begärt entledigande
från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att bevilja Anita Thörn von Rosen (MP), Elenshylte 6, 342 53 Lönashult begärt
entledigande från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige samt överlämna ärendet
till länsstyrelsen för ny sammanräkning.
Expedieras till
Länsstyrelsen Kronobergs län
Paragrafen är justerad
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§ 10.

Fördelning av medborgarförslag - Stöd för hemförlossning 17RK181

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
Sammanfattning
Dagar Groblad har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om att ändra på
patientsäkerhetsregler så kvinnor kan välja var de vill föda sina barn. Syftet är att stödja
hemfödslar.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden


Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Stöd för hemförlossning (maskad)
Paragrafen är justerad
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§ 11.

Fördelning av medborgarförslag - Gratis halkskydd 17RK289

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
Sammanfattning
Philip Groves, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag om att Region Kronoberg
tillsammans med Växjö kommun ska dela ut gratis halkskydd till pensionärer och andra
som anses behöva dem.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsnämnden


Beslutsunderlag
Medborgarförslag - Gratis halkskydd
Paragrafen är justerad
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§ 12.

Fördelning av medborgarförslag - Åtgärder för oberoende av
hyrpersonal 17RK371

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Stig Hagehed, Växjö, har lämnat ett medborgarförslag till regionfullmäktige om åtgärder
för oberoende av hyrpersonal i sjukvården.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att överlämna medborgarförslaget till regionstyrelsen för beslut.
Expedieras till
Regionstyrelsen


Beslutsunderlag
Medborgarförslag om åtgärder för oberoende av hyrpersonal
Paragrafen är justerad
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§ 13.

Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 med
handlingsplan 15RK15

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronoberg län 2016-2025 samt
att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län.
Sammanfattning
Ärendet gäller fastställande av den regionala Kompetensförsörjningsstrategin för
Kronobergs län 2016-2025 och dess Handlingsplan.
Det slutgiltiga innehållet har reviderats efter att regionfullmäktige den 26 april 2016
beslutade att återremittera båda dokumenten. Efter beslutet inrättades en plan med ett
antal åtgärder vilken godkändes av regionala utvecklingsnämndens presidium.
- Först och främst beslutades att dåvarande styrgruppen för
kompetensförsörjningsstrategin skulle ersättas av den regionala utvecklingsnämndens
presidium.
- Dokumenten har bearbetats och fått en mer överskådlig layout. Bilaga 2 utgör en
analys av regionens arbetsmarknadsstruktur.
- För att återförankra strategin, bjöds på uppdrag från regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson, ledande politiker och näringslivsföreträdare till ett första samråd näringsliv.
Mötet hölls den 17 augusti 2016 och temat för samrådet var kompetensförsörjning. Det
nya förslaget har också förankrats på Kompetensforum den 15 september 2016.
- Bilaga 1 utgör en beskrivning av hela processen bakom framtagningen av strategin.
Yrkanden
Olof Björkmarker (S), Sven Sunesson (C), Anna Fransson (S), Henrietta Serrate
(S), Anna Tenja (M), Cheryl Jones Fur (MP) och Eva Johnsson (KD) yrkar bifall till
regionstyrelsens förslag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa Kompetensförsörjningsstrategin för Kronoberg län 2016-2025 samt
att fastställa Handlingsplan för kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län.
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Expedieras till
Regional utvecklingsdirektör











Beslutsunderlag
§6 RS Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 med handlingsplan
§17 RSAU Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 med handlingsplan
§137 RUN Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 och Handlingsplan för
kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län
Förslag till beslut - Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 och Handlingsplan för
kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län
Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län
Bilaga1 Processbeskrivning för Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län
Bilaga 2 Beskrivning av arbetsmarknadsläget
Handlingsplan Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län
Hur remissvaren har arbetats in i kompetensförsörjningsstrategin
§54 RF Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025 med handlingsplan
Paragrafen är justerad
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§ 14.

Internationell strategi för Region Kronoberg 16RK287

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att fastställa internationell strategi för Region Kronoberg,
att fastställa uppförandekod för internationella samarbeten samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda handlingsplan för 2017.
Sammanfattning
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade i februari 2016 (§39) att uppdra åt
regiondirektören att ta fram en internationell strategi. Inom ramen för framtagandet har
också en översyn av pågående internationellt samarbete gjorts.
Den internationella strategin anger syfte med Region Kronobergs internationella arbete,
samt principer och metoder för att arbetet ska kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt.
Strategin tydliggör också ansvaret inom organisationen. Som en bilaga finns också en
uppförandekod för internationella samarbeten. Strategin ska i nästa skede kompletteras
med en årlig handlingsplan.
Yrkanden
Robert Olesen (S), Ragnar Lindberg (S), Britt-Louise Berndtsson (C), Lennart Värmby
(V) och Anna Fransson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Gunnar Nordmark (L).
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att fastställa internationell strategi för Region Kronoberg,
att fastställa uppförandekod för internationella samarbeten samt
att uppdra åt regiondirektören att bereda handlingsplan för 2017.
Expedieras till
Regional utvecklingsdirektör
Regiondirektör
Beslutsunderlag
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§273 RS Internationell strategi för Region Kronoberg
§379 RSAU Internationell strategi för Region Kronoberg
Förslag till beslut - Internationell strategi för Region Kronoberg
Internationell strategi för Region Kronoberg med Bilaga 1 - Uppförandekod
Bilaga 2 - Pågående internationella samarbeten
Paragrafen är justerad
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§ 15.

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö 16RK206

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med införandedatum 2017-06-01 samt
att föreslå Ljungby och Uppvidinge kommun att godkänna kommunalt regelverk för
färdtjänst enligt ovan med införandedatum 2017-06-01.
Sammanfattning
Trafiknämnden har uppdragit åt trafikdirektören att se över regelverken för färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att de ska harmonisera bättre. Översynen är
genomförd och förslaget har tillställts parterna för synpunkter. Trafiknämndens
presidium har haft i uppdrag att sammanställa remissförslagen och bereda förslag till
regelverk för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Jäv
Carl-Olof Bengtsson (S) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets behandling och beslut.
Yrkanden
Peter Freij (S) och Fanny Battistutta (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med införandedatum 2017-06-01 samt
att föreslå Ljungby och Uppvidinge kommun att godkänna kommunalt regelverk för
färdtjänst enligt ovan med införandedatum 2017-06-01.
Expedieras till
Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun
Trafikdirektören


Beslutsunderlag
§31 RS Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd,
Uppvidinge och Växjö
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§54 RSAU Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd,
Uppvidinge och Växjö
Förslag till beslut - Fastställande av kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Förslag till reviderat regelverk för färdtjänst - fastställt av trafiknämndens presidium 2017-01-16
Paragrafen är justerad
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§ 16.

Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö 16RK207

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att godkänna kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med införandedatum 2017-06-01 samt
att föreslå Ljungby och Uppvidinge kommun att godkänna kommunalt regelverk för
riksfärdtjänst enligt ovan med införandedatum 2017-06-0-1
Sammanfattning
Trafiknämnden har uppdragit åt trafikdirektören att se över regelverken för färdtjänst,
riksfärdtjänst och sjukresor med fokus på att de ska harmonisera bättre. Översynen och
en remissgenomgång är nu genomförd. Trafiknämndens presidium har haft i uppdrag
att sammanställa remissförslagen och fastställa förslag till regelverk för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
Jäv
Carl-Olof Bengtsson (S) anmäler jäv och deltar inte vid ärendets behandling och beslut.
Yrkanden
Peter Freij (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att godkänna kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo,
Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö med införandedatum 2017-06-01 samt
att föreslå Ljungby och Uppvidinge kommun att godkänna kommunalt regelverk för
riksfärdtjänst enligt ovan med införandedatum 2017-06-0-1
Expedieras till
Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommun
Trafikdirektören


Beslutsunderlag
§32 RS Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd,
Uppvidinge och Växjö
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§55 RSAU Kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby,
Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Förslag till beslut - Fastställande av kommunalt regelverk för riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta,
Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö
Förslag till reviderat regelverk för riksfärdtjänst - fastställt av trafiknämndens presidium 2017-01-16
Paragrafen är justerad
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§ 17.

Svar på motion – Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla
16RK1891

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Sammanfattning
Ove Löfqvist (M) har i en motion föreslagit att åtgärder snarast vidtas för att förbättra
parkeringsmöjligheterna för cyklister på CLV-området. I motionen beskrivs att
problemen med att säkert parkera sin cykel har ökat. Eftersom fler och fler anställda tar
sin cykel eller elcykel till arbetet är det av största vikt att situationen förbättras.
Problemen med cykelparkering har uppmärksammats under året och beslut om
förbättringar är fattade i samband med fastighetschefens investeringsbeslut nr 10/2016
(2016-09-14) respektive 11/2016 (2016-10-13) som avser låsvajer vid cykelställ, utökat
antal platser vid akuten, samt staket med låsbara grindar runt platserna i Trädgårdsgatans
förlängning. Dessa åtgärder kommer vara helt färdigställda under februari 2017.
Föreslås därmed att regionfullmäktige anser motionen bevarad.
Yrkande
Ove Löfqvist (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig även Anna Fransson (S).
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att arbetet redan pågår.
Expedieras till
Ove Löfqvist (M)
Fastighetschef





Beslutsunderlag
§17 RS Svar på motion – Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla
§27 RSAU Svar på motion – Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla
Svar på motion - Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla
Motion - Förbättra miljön och uppmuntra fler att cykla
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Paragrafen är justerad
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§ 18.

Svar på motion – Läkemedelsautomater 16RK1842

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionen med det förslag på genomförande som beskrivs nedan samt med
utvärdering efter minst 12 månader.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämnden får i
uppdrag att tillsammans med intresserade kommuner genomföra ett pilotprojekt med
läkemedelsautomater som en del i det gemensamma eHälsoarbetet och att pilotprojektet
utvärderas efter sex månader. Mikael Johansson refererar i sin motion till en studie med
elektroniska dosetter som genomförts i England med mycket gott resultat. I studien har
dosetterna fyllts på för en vecka i taget av ett apotek som fått ekonomisk ersättning för
sitt arbete.
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att hitta en intresserad kommun
i länet för att göra en pilotstudie. Tillsammans med aktuell kommun definieras vilken typ
av patienter som kan vara aktuell för någon form av elektroniskt stöd i sin
läkemedelshantering. När patientgruppen är identifierad beslutas om vilken modell för
elektroniskt stöd som är lämpligast att gå vidare med i studien samt lämplig tidpunkt för
utvärdering.
Yrkanden
Mikael Johansson (M) och Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med det förslag på genomförande som beskrivs nedan samt med
utvärdering efter minst 12 månader.
Expedieras till
Mikael Johansson (M)
Hälso- och sjukvårdsdirektör





Beslutsunderlag
§16 RS Svar på motion – Läkemedelsautomater
§28 RSAU Svar på motion – Läkemedelsautomater
§155 HSN Svar på motion – Motion angående läkemedelsautomater
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Förslag till beslut: Svar på motion - Motion angående läkemedelsautomater (reviderad efter
presidieberedning)
Motion angående läkemedelsautomater
Paragrafen är justerad
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§ 19.

Valärenden 15RK11

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att entlediga och utse ledamöter och ersättare enligt valberedningens förslag samt
att ärendet förklaras som omedelbart justerat.
Sammanfattning
Valärenden behandlas av valberedningen som därefter lägger fram förslag till
regionfullmäktige.
Valberedningen föreslår regionfullmäktige besluta
att entlediga och utse ledamöter och ersättare i följande organ för tid enligt nedan:
Val till nedanstående organ

Ledamot Ersättare

Trafiknämnden

Avgående ersättare:

2017-03-01--2018-1231

Josef Tingbratt (KD),
Lasarettsgatan 4 A, 341 35 Ljungby
Ny ersättare:
Mattias Edlund (KD),
Liljedalsvägen 15, 352 54 Växjö

AB Regionteatern
Blekinge-Kronoberg

Nya ersättare:

Styrelse

Sara Rosén Andersson (S),
Ljungsätersvägen 8, 341 38 Ljungby

2017-03-01 – 2018-1231

Kerstin Axen Krag (MP),
Lövsalsgatan 20, 352 59 Växjö
Pernilla Sjöberg (M), Liljedalsvägen
15, 352 54 Växjö

ärendet förklaras omedelbart justerat.

Expedieras till
Sekreterare trafiknämnden
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AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Josef Tingbratt (KD)
Mattias Edlund (KD)
Sara Rosén Andersson (S)
Kerstin Axen Krag (MP)
Pernilla Sjöberg (M)
Paragrafen är justerad
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§ 20.

Anmälan av revisionsrapport - Granskning av avvikelsehantering
17RK386

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet samt
att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande.
Sammanfattning
Region Kronobergs revisorer har låtit granska arbetet med avvikelsehantering inom
Region Kronoberg. Granskningen har utförts av konsulter från EY och har utgått från
syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställ.
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronoberg har goda
förutsättningar för en ändamålsenlig hantering av avvikelser men att
avvikelsehanteringens fulla potential inte utnyttjas.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet samt
att överlämna rapporten till regionstyrelsen för besvarande.
Föredragande
Peter Löfqvist, revisionens ordförande
Expedieras till
Regionstyrelsen


Beslutsunderlag
Revisionsrapport- Granskning av avvikelsehantering
Paragrafen är justerad
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§ 21.

Svar på revisionsrapport – Granskning av Region Kronobergs
upphandlingsprocess 16RK1630

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Regionfullmäktiges revisorer har låtit granska upphandlingsprocessen inom Region
Kronoberg. Granskningen har utförts av KPMG. Revisionens sammanfattande
bedömning är att upphandlingsprocessen bör stärkas ytterligare.
I granskningsrapporten lyfts positiva sidor fram:
- Servicenivån hos upphandlingsenheten bedöms av intervjuade beställare vara god.
- Upphandlingsprocessen är väl känd av intervjuade medarbetare.
Revisionens föreslagna förbättringsområden, samt regionstyrelsens svar på desamma redogörs
för i regionstyrelsens svar.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.





Beslutsunderlag
§285 RS Svar på revisionsrapport – Granskning av Region Kronobergs upphandlingsprocess
§392 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av Region Kronobergs upphandlingsprocess
Förslag till beslut - Svar på revisionsrapport upphandlingsprocess
Revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs upphandlingsprocess
Paragrafen är justerad
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§ 22.

Svar på revisionsrapport – Granskning av kompetensförsörjning inom
Region Kronoberg 16RK1633

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronobergs revisorer har låtit granska personal- och kompetensförsörjningen
inom Region Kronoberg genom konsulter från PWC.
Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att Region Kronoberg delvis
säkerställer en ändamålsenlig och hållbar personal- och kompetensförsörjning och att
arbetet pågår för att uppnå detta.
Granskningen visar att personal- och kompetensförsörjningen är uppmärksammad och
hanteras på flera nivåer i organisationen. Många åtgärder har vidtagits och lett till
positiva effekter på bland annat kompetensförsörjningen.
Fyra olika förbättringsområden framkommer i granskningen i form av
rekommendationer att genomföra. Inom dessa förbättringsområden är ett antal åtgärder
nu vidtagna som går i linje med rekommendationerna, och fler åtgärder är inledda men
ännu inte slutförda.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Robert Olesen (S).
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.






Beslutsunderlag
§283 RS Svar på revisionsrapport – Granskning av kompetensförsörjning inom Region Kronoberg
§390 RSAU Svar på revisionsrapport – Granskning av kompetensförsörjning inom Region Kronoberg
§41 RSPU Svar på revisionsrapport – Granskning av kompetensförsörjning inom Region Kronoberg
Förslag till beslut: Svar på revisionsrapport - Granskning av personal- och kompetensförsörjning inom
Region Kronoberg
Revisionsrapport Granskning av personal- och kompetensförsörjning inom Region Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 23.

Svar på revisionsrapport – Övergripande granskning av Region
Kronobergs interna kontroll 2016 16RK1934

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Syftet med granskningen har varit att övergripande granska och bedöma om styrelser
och nämnder uppfyllt sina åtaganden gällande intern kontroll med anledning av ny
organisation samt nytt reglemente för intern styrning och kontroll. Regionstyrelsen
välkomnar granskningen och anser överlag att det är en bra och tydlig rapport.
Regionstyrelsens svar på rapportens rekommendationer är följande:
- Att en utvärdering av den övergripande processen för Region Kronobergs interna
kontroll bör ske när en översyn av reglementet äger rum.
- Arbetet med att utse delprocessledare har redan påbörjats, men är inte genomfört fullt
ut och en fortsatt kompetensutveckling krävs.
- Det ska framgå av regionstyrelsens protokoll om huruvida man bedömer att den
interna kontrollen varit tillräcklig eller ej.
- Kvalitetssäkring av nämnder/styrelser utgörs av den årliga uppföljningen av samtliga
IK-planer samt vid beredning och beslut av internkontrollplanerna inför nästkommande
verksamhetsår. Regionstyrelsen kan uttala sig tydligare om bedömningen i
beslutsunderlaget.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.





Beslutsunderlag
§284 RS Svar på revisionsrapport – Övergripande granskning av Region Kronobergs interna kontroll
2016
§391 RSAU Svar på revisionsrapport – Övergripande granskning av Region Kronobergs interna
kontroll 2016
Förslag till beslut - Svar på revisionens granskningsrapport över internkontroll
Granskningsrapport av Region Kronbergs Interna kontroll 2016
Paragrafen är justerad
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§ 24.

Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av ITsäkerhetsarbetet 16RK2272

Beslut
Regionfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronobergs revisorer har genomfört en uppföljande granskning av ITsäkerhetsarbetet i Region Kronoberg. Granskningen har utförts av konsulter från EY
och har utgått från syfte och revisionsfrågor som revisorerna fastställt.
Revisionens sammanfattande bedömning av den uppföljande granskningen är att det har
gjorts en del förbättringar sedan ursprungsgranskningarna genomfördes, men att
merparten av rekommendationerna ännu inte genomförts.
Regionstyrelsen delar till stora delar revisorernas sammanfattande bedömning, men
åtgärder har vidtagits på flertal punkter som revisionsrapporter pekar på. En
handlingsplan har tagits fram för genomförande av kvarvarande åtgärder inför beslut i
regionstyrelsen. Dessa redogörs för i svar på revisionsrapporten nedan.
Regionstyrelsen vill understryka att revisionen återigen har lyft brister inom systemet Aplus där regionstyrelsen i sitt tidigare svar har påtalat att detta kommer att hanteras i och
med införandet av nytt ekonomisystem 2018-01-01.
Regionstyrelsen beslutade § x/2017
att godkänna svar på revisionsrapport Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet
samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Besvaras av regionstyrelsen den 21 februari 2017.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta
att notera informationen till protokollet.





Beslutsunderlag
§41 RS Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet
§65 RSAU Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet
Förslag till beslut - Svar på revisionsrapport – Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet
Bilaga 1 - Behörighet och BITS granskning
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Uppföljande granskning av IT-säkerhetsarbetet inkl. revisionsrapport från EY
Paragrafen är justerad
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§ 25.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Lokalsituationen på
neonatal - en patientsäkerhetsrisk och ett arbetsmiljöproblem!
17RK425

Sammanfattning
Interpellation
Eva Johnsson (KD) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande
Anna Fransson (S):
"1994 flyttade neonatalavdelningen in i den nuvarande lokalerna under förutsättningar
att detta skulle vara en tillfällig lösning i avvaktan på permanenta och mer
ändamålsenliga lokaler!
Januari 2016 behandlades investeringsplanen i regionstyrelsen. Alliansen lade då fram ett
tilläggsyrkande om "att med hänsyn till det snabbt ökande antalet förlossningar i länet så
snart som möjligt påbörja ombyggnad av BB, förlossning och neonatal". Yrkandet
bifölls och stöddes av alla partier, utom vänsterpartiet. Beslutet hade alltså ett mycket
starkt politiskt stöd.
Det är nu drygt ett år sedan beslutet fattades. Under detta år har arbetssituationen för
personalen på neonatalavdelningen förändrats markant i takt med att antalet
förlossningar i länet har ökat med ungefär 200 förlossningar mellan 2014 och 2016.
Samtidigt som antalet förlossningar ökar sker en stark medicinsk utveckling inom
neonatalvården som medför att fler barn överlever samtidigt som allt fler barn har svåra
tillstånd som kräver långa vårdtider med högspecialiserad vård på neonatalavdelningen.
Vid en granskning av beläggningssiffrorna på neonatalavdelningen (avdelning 10) i
Växjö blir det uppenbart att det ökande antalet förlossningar också ökar inflöder av barn
till neonatalavdelningen. 2015 var beläggningen på neonatalavdelningen 63 % och 2016
hade beläggningen ökat till 105 % på avdelningen. Vid en fördjupad granskning av dessa
siffror så framkommer att detta förmodligen är lågt satta siffror då hänsyn inte har tagits
av omflyttningar till andra sjukhus, omflyttningar till avdelning 11 (barn- och
ungdomsavdelningen) och optimalt utnyttjande av neonatal hemsjukvård.
På grund av det stora inflödet av barn, undermåliga och trånga lokaler samt få
vårdplatser har kliniken tvingats till intagningsstopp under 128 dagar 2016.
Konsekvenser kan vi se i forum av oacceptabel arbetsbelastning för personalen, oro hos
föräldrar som inte vet om de kan räkna med att få vård i länet men framförallt också en
patientsäkerhetsrisk för våra minsta, mest bräckliga och utsatta patienter.
Under 2016 tvingades personal på neonatalavdelningen att göra omflyttningar inom
avdelningen samt till avdelning 11 vid 44 tillfällen. Rent praktiskt innebar det att
högspecialiserad personal använder flera timmar varje vecka till att fundera på hur de
skall "flytta barn" för att klara av inflödet av nya barn till kliniken. Omflyttningar blir
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akuta insatser som naturligtvis tar både energi och kraft från personal som redan har en
hög arbetsbelastning. Studerar man sjukskrivningstalen bland personalen så bekräftas
bilden av en personalstyrka med hög arbetsbelastning och därmed också ett ökande
antal långtidssjukskrivna.
Behovet av förändringar av lokalerna berör naturligtvis inte enbart neonatalavdelningen
eftersom avdelningen är beroende av att den gemensamma vårdprocessen fungerar
mellan förlossningen, BB och neonatal. En förändring av lokalerna bör därför ta stor
hänsyn till behovet av att dessa processer och flöden måste fungera.
Det är uppenbart att situationen på neonatalavdelningen är av akut karaktär och
lokalfrågan är mycket central för att lösa frågorna kring både arbetsmiljö och
patientsäkerhet, Med de orimliga prioriteringar som personalen dagligen förväntas göra
finns det en stor risk att en allvarlig händelse skulle kunna drabba dessa mycket små
barn. Det finns ett stort politiskt ansvar för att detta inte skall behöva hända. Politiskt
mod och handlingskraft krävs för att lokalfrågan skall lösas omedelbart.
Med tanke på den sammantagna bilden av den högspecialiserade vården som bedrivs
inom neonatalavdelning 10 och det tydliga politiska beslut som fattades i RS i februari
2016 vill jag ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande:
1. När påbörjas ombyggnad av neonatal, BB och förlossning på CLV?
2. När skall neonatalavdelning 10 få en permanent och ändamålsenlig ombyggnad av
sina tillfälliga lokaler?
3. Avdelningen brottas med kraftig underdimensionering av både yta och platser. Hur
skall detta lösas?
4. Hur många platser planeras på den nya neonatalavdelningen för att möta det ökande
antalet prematura barn?
5. Arbetssituationen för personalen är mycket ansträngd? Vilka planer finns för att
förbättra arbetsmiljön på avdelningen?"
Besvarande
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) besvarar interpellationen:
"Eva Johnsson (KD) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt följande frågor angående lokalsituationen på neonatal. Svar redovisas
under respektive fråga.
Fråga 1: När påbörjas ombyggnad av neonatal, BB och förlossningen på CLV?
Ombyggnaden i befintliga lokaler har påbörjats och överenskomna åtgärder kommer att
vara färdigställda april/maj 2017.
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Fråga 2: När skall neonatalavdelning 10 få en permanent och ändamålsenlig ombyggnad av sina
tillfälliga lokaler?
En ny neonatalavdelning kan skapas i samband med nybyggnaden av hus L på CLVområdet, bedömningen är att detta kan vara färdigställt 2021.
Fråga 3: Avdelningen brottas med kraftig underdimensionering av både yta och platser. Hur skall
detta lösas?
På plan 3 i hus G där neonatal, BB och förlossningen finns idag är ytan begränsad. Om
någon del skall utökas måste en annan del minskas genom flyttning till annan del av
sjukhuset. Detta är en mycket svår sak att göra pga. lokalbrist, pågående ombyggnationer
och brandskyddskrav. Att bygga en ny avdelning i en befintlig annan lokal tar för det
första tid och energi från den planerade nybyggnadsprocessen (hus L) och är dessutom
förenad med dryga merkostnader för kanske max 2-3 års användning. Inriktningen nu är
att modernisera befintliga lokaler i linje med hygienkrav och vad som är tekniskt möjligt.
Förlossningsverksamheten är också hårt pressad och finns i samma lokaler vilket
försvårar en lösning. Även förlossningsverksamhetens patientsäkerhet måste värnas.
Arbete pågår intensivt i samverkan med berörda verksamheter för att hitta någon rimlig
kompromiss och acceptabel lösning som kan "sjösättas" snabbt och kan ske till rimlig
kostnad/insats.
Fråga 4: Hur många platser planeras på den nya neonatalavdelningen för att möta det ökade antalet
prematura barn?
Beläggningen under 2015 var 63 % av det disponibla vårdplatsantalet som var 10 st, dvs.
i genomsnitt 6,3 platser.
Beläggningen under 2016 var 105 % av det disponibla vårdplatsantalet som 6,5 st, dvs. i
genomsnitt 6,8 platser.Beräknad ökning av förlossningar är från 2000 (2015 års siffra) till
2500 vilket innebär ett beräknat behov av neonatalplatser från 6,3 till 7,9 platser baserat
på genomsnittsbeläggning. Den plan som i nuläget diskuteras är 10 vårdplatser med 2
akutplatser.
Fråga 5: Arbetssituationen för personal är mycket ansträngd? Vilka planer finns för att förbättra
arbetsmiljön på avdelningen?
Pågående ombyggnad är en del av förbättringen.
Arbetsmiljöfrågor hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet."
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Eva Johnsson (KD), Anna
Fransson (S), Suzanne Frank (M), Lennart Värmby (V), Carl-Olof Bengtsson (S), Sven
Sunesson (C), Thomas Ragnarsson (M) och Anna Zelvin (KD).
Beslutsunderlag

45

Protokoll
Datum: 2017-03-01



Interpellation till Regionstyrelsens ordförande: Lokalsituationen på neonatal - en patientsäkerhetsrisk och
ett arbetsmiljöproblem!
Paragrafen är justerad
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§ 26.

Interpellation till ordförande i patientnämnden - Nya uppdrag för
patientnämnden 17RK428

Sammanfattning
Interpellation
Mats Johnsson (M) har ställt följande interpellation till patientnämndens ordförande Bo
Dalesjö (S):
"Regeringen har till lagrådet den 26 januari 2017 överlämnat en lagrådsremiss, ”Ett mer
ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården”. Den kommer om den beslutas
ställa nya krav på verksamheten i patientnämnden. Det handlar både om hur
verksamheten organiseras och ett ändrat arbetssätt – förhållningssätt.
I förslaget till verksamhetsberättelsen för patientnämnden i Region Kronoberg 2016 kan
vi läsa,
”Många patienter uppger att man inte blir lyssnad till, får inte vara delaktig i sin vård och
att det brister i informationen. De flesta patienter och anhöriga uttrycker en önskan att
vården lär av det som har inträffat. Flera patienter lämnar egna förslag på åtgärder som
de önskar att vården ska ta till sig.”
I lagrådsremissen tas just detta upp som ett fält för patientnämnden att arbeta med. –
Att hjälpa patienterna så att man blir lyssnad till och får återkoppling.
”I lagen förtydligas att nämndens huvuduppgift är att hjälpa och stödja patienter med att
få sina klagomål bemötta av vårdgivarna. Patientnämnderna ska tillsammans med
vårdgivarna utgöra första linjen i det föreslagna klagomålssystemet.” (s 1 i aktuell
lagrådsremiss).
”Regeringen anser att samtliga lagförslag som nu läggs fram ska träda i kraft den 1
januari 2018. Skälen för det är främst att såväl offentliga som privata vårdgivare ska få
tillräckligt med tid för att förbereda och anpassa sin verksamhet till förslagen.” (s 79 i
aktuell lagrådsremiss).
Under punkt 11 ”Framtidsperspektiv” i förslaget till patientnämndens
verksamhetsberättelse för 2016 skrivs att vi ska invänta beslut i klagomålsutredningen.
Det är nu i februari 2017, hög tid att dra upp riktlinjer för hur vår verksamhet behöver
anpassas till det nya regelverket. Frågan bör upp på agendan i god tid inför verkställighet
av lagförslagen den 1/1 2018, allt enligt ovan.
Vi kan också utifrån den statistik som presenteras i förslaget till verksamhetsplan för
patientnämnden 2016 (även 2015) se att antalet ärenden ökat kraftigt sedan 2012. Om
man utgår från 2012 har andelen ärenden ökat med 67 % över en femårsperiod. (En

47

Protokoll
Datum: 2017-03-01

årlig ökning inom spannet 10-18%). Fortsätter ökningen med 12 % får vi över 1125
ärenden 2017, nästan dubbelt så många som 2012.
Mot bakgrund av dessa fakta vill jag be Bo Dalesjö att utveckla sina tankar kring hur
patientnämnden i Region Kronoberg ska förbereda och anpassa sig till, dels den över tid
ökande belastningen i antalet ärenden, men också utifrån de nya uppdrag som
formuleras i lagrådsremissen."
Besvarande
Patientnämndens ordförande Bo Dalesjö (S) besvarar interpellationen:
"Mats Johnsson ber mig i en interpellation att utveckla mina tankar om hur
patientnämnden i Region Kronoberg ska förbereda och anpassa sig till det ökande antal
ärenden och till det nya uppdrag som beskrivs i lagrådsremissen.
Det ökade antalet ärenden har hitintills kunna mötas med en viss personalförstärkning
och förändringar av arbetssätt. I dag finns 2,7 tjänster som handläggare. Något utrymme
för att hantera en fortsatt ökning av antal ärenden finns inte. Det är heller inte möjligt
att genomföra mer fördjupade analyser utan tillskott av resurser. Det finns en viss risk
att arbetet med informationsverksamhet och stödpersonsverksamhet får en lägre
prioritet.
Förslaget till ny hantering av klagomål inom hälso- och sjukvården 2017-01-26 innebär
att klagomålshanteringen skall effektiviseras och att patienterna snabbare skall få svar på
sina klagomål. Patientnämndens ärenden skall analyseras på ett helt nytt sätt och
förmedlas vidare till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, och vårdgivare som ett
underlag till att förbättra patientsäkerheten och kvalitetsutveckla vården. Det betonas
också att nämnderna skall organiseras så att de kan utföra sina uppgifter självständigt.
Regeringen bedömer merkostnaden för patientnämnderna till 20 miljoner kronor, för
Kronobergs del således cirka 400 000 kronor. Regeringen kommer kompensera
regionerna för denna del. Av utredningen framgår att flertalet remissinstanser bedömer
att merkostnaderna blir väsentligt högre.
Lagrådet anser i sitt yttrande att förslaget behöver förtydligas i vissa avseenden.
Jag är övertygad om att förslaget i dess huvuddrag kommer att genomföras. Däremot är
det omöjligt att idag veta hur de slutliga förslaget kommer att se ut men vi kan förbereda
oss på olika sätt. Det finns både ett nationellt och ett regionalt nätverk för
patientnämndshandläggare där de här frågorna sannolikt kommer att ha högsta prioritet.
I dessa sammanhang sker också kontakter med IVO. I nämnden bör vi studera
patientnämndens organisation i region Blekinge och region Skåne som båda är egna
förvaltningar. Vi skall också fortsätta och utveckla det arbete med fördjupade analyser
som vi påbörjat i nämnden.
Jag avser att presentera ett förslag till förändringar av patientnämndens arbete så fort ett
beslut är fattat."
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Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Mats Johnsson (M) och Bo
Dalesjö (S).



Beslutsunderlag
Interpellation till ordförande i patientnämnden- Hur patientnämnden i Region Kronoberg ska förbereda
och anpassa sig till ökad belastning i antalet ärenden samt utifrån nya uppdrag i lagrådsremissen
Paragrafen är justerad
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§ 27.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande - Uppföljning av beslut
om ny centrumorganisation 17RK429

Sammanfattning
Interpellation
Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande
Anna Fransson (S):
"Alliansens motion angående en analys av nuvarande centrumorganisation bifölls av
regionfullmäktige i april förra året. Utifrån en översyn skulle förändringar föreslås för att
förbättra styrningen, minska administrationen och öka möjligheterna till en
kostnadseffektiv organisation.
Mina frågor är:
1. Har någon översyn genomförts och vilket resultat kom man fram till?
2. Om inte – varför fullföljs inte politiskt fattade beslut i regionfullmäktige?"
Besvarande
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) besvarar interpellationen:
"Suzanne Frank (M) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt följande frågor angående centrumorganisationen:
1. Har någon översyn genomförts och vilket resultat kom man fram till?
2. Om inte – varför fullföljs inte politiskt fattade beslut i regionfullmäktige?
Svar på fråga 1:Den senaste genomlysningen av centrumorganisationen genomfördes
2014. Regionfullmäktige gav 2016-04-27 regiondirektören i uppdrag att genomföra en
översyn av centrumorganisationen och återkomma till regionstyrelsen med analys av
översynen samt förslag till framtida organisation för hälso- och sjukvården i Region
Kronoberg. En översyn av centrumorganisationen i enlighet med det uppdrag som gavs
2016-04-27 är ännu inte genomförd och därmed ej heller presenterad i regionstyrelsen.
Svar på fråga 2: Självklart ska fattade beslut följas upp och genomföras! Regiondirektören
har informerats om att ärendet är prioriterat under 2017. I väntan på genomförd
översyn och presentation i regionstyrelsen presenteras en inledande översyn nedan.
Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande
………………………………………………………………………………………
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Inledande översyn av centrumorganisationen
Uppgifter från hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson och regiondirektör Martin Myrskog.
Bakgrund
Fram till 2010 fanns en tjänstemannaorganisation i hälso-och sjukvården med en
primärvård, psykiatri och rehab samt länssjukvård. Utöver detta fanns landstingsservice.
Länssjukvården inkluderade de två sjukhusen i Växjö och Ljungby. Varje organisation
leddes av en direktör underställd landstingsdirektören med tillhörande stab. I linje under
respektive direktör låg verksamhetscheferna.
2010 infördes en centrumorganisation direkt underställd landstingsdirektören. Tidigare
organisation ersattes av 9 centrum. Dessa var akutcentrum (AKC), barn och
kvinnocentrum (BKC), kirurgicentrum (KIC), medicincentrum (MEC), medicinskt
servicecentrum (MSC), primärvårds- och rehabcentrum (PRC), psykiatricentrum (PSC),
servicecentrum samt tandvårdscentrum (TVC). Varje centrum leddes av en centrumchef
med egen stab. I respektive centrum ingår verksamhetscheferna i en ledningsgrupp.
2014 genomfördes en genomlysning av centrumorganisationen av Linnéuniversitetet.
Syftet var att identifiera, mäta och värdera syfte och utfallet av centrumorganisationen
utifrån ledning, styrning, administration och ekonomi. Rapporten har presenterats i olika
sammanhang och utgör en del i kunskapsunderlaget som använts för att utveckla
organisationen framåt.
2015 i samband med regionbildningen låg servicecentrum kvar under regiondirektören
och regionstyrelsen medan övriga centrum fördes till hälso- och sjukvårdsnämnden
underställda en hälso-och sjukvårdsdirektör. Under 2016 har antalet centrum blivit färre
i och med att Akutcentrum och Medicincentrum slagits samman till ett medicin- och
akutcentrum (MAC) och Kirurgicentrum och Barn- och kvinnocentrum slagits samman
till Kirurgi, barn-och kvinnocentrum (KBC). Det har också gjorts förändringar
beträffande staberna. KBC och MAC delar numera en gemensam stab samt PSC har
reducerat sin stab och samverkar med MSC.
Erfarenheter av centrumorganisationen
Initialt fanns ett mycket stort motstånd mot den nya organisationen. Detta kom framför
allt från verksamheterna den tidigare länssjukvården som kommit långt i ett stort
förbättringsarbete. Fördelning av verksamheter till respektive centrum var för flertalet
verksamheter ganska naturlig men det fanns en rad verksamheter som inte riktigt kände
samhörighet med sina nya verksamhetskamrater i de nybildade centrumen. I sambands
med centrumbildningen slogs dessutom den tidigare kirurgkliniken i Ljungby i sönder
och slogs i sina olika delar samman med ortoped, kirurg och gynekologiklinikerna i
Växjö vilket ledde till stort missnöje i Ljungby. Medicinklinikerna på de bägge sjukhusen
slogs aldrig samman pga. sin storlek.
Fördelar med centrumorganisationen
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- Produktionsorganisation med tydlig styrning från tidigare landstingsdirektör och
numera hälso-och sjukvårdsdirektör via en ledningsgrupp.
- Ökad delaktighet och tydligare linjeuppföljning för de olika klinikernas verksamheter
som kom att ingå i lagom stora ledningsgrupper under ledning av respektive
centrumchef.
- Ökat samarbete inom de centrum med förutsättningar för detta dvs. mellan likartad
verksamhet.
- Lättare att samordna sjukhusen i Växjö och Ljungby?
- Psykiatri och somatik samt primärvård och medicinsk diagnostik knöts närmre
varandra i en gemensam ledningsgrupp underställd landstingsdirektören, numera hälsooch sjukvårdsdirektören. Helhetssyn och samverkan är större idag i Hälso-och
sjukvården.
Nackdelar med centrumorganisationen
- Splittring av tidigare välfungerande enheter framför allt inom Ljungby lasarett.
- Stopp i den utveckling som hade kommit långt inom dåvarande länssjukvården. Tog
flera år att ta igen. Avskräckande exempel på omorganisationers nackdelar.
- Centrum med verksamheter som ej kände någon omedelbar samhörighet med
varandra.
- Svårigheter att rekrytera centrumchefer.
- Initialt utökad byråkrati med bl.a. ett extra led med samverkansgrupper.
- Ingen övertygande förbättring av ekonomin i hälso- och sjukvården sekundärt till
organisationsförändringen.
- Verksamhetschefernas roll har kommit lite i skymundan.
Faktorer som påverkat förändringen
Under perioden skärptes statens styrning av bl.a. tillgänglighet vilket blev en stor del av
arbetet inom de olika centrumen. Vidare infördes vårdval i primärvården. Dessa stora
förändringar sammanföll med införandet av centrumorganisationen och kan i och med
detta ha påverkat upplevelsen av densamma.
Processtyrning
Som ett komplement till linjeorganisationen pågår ett arbete att utveckla en fungerande
processtyrning. Detta kan på ett mycket bra sätt kombineras med aktuell
centrumorganisation. Processledare utses av hälso-och sjukvårdsdirektören och
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rapporterar till ledningsgruppen i hälso-och sjukvården. På så sätt "ägs" såväl linjen som
processerna dvs. matrisen av en och samma struktur d.v.s. ledningsgrupp och hälso-och
sjukvårdsdirektör.
Framtiden för centrumorganisationen
Varje system är perfekt designat för det resultat som det ger (E. Deming). Ingen
organisation är slutgiltig och den eviga lösningen på en verksamhet. Stora
omorganisationer är dock överskattade och tar fokus från verksamhetsutveckling och
förbättringsarbete på ett sätt som bör avskräcka alla från att riva upp eller göra för stora
förändringar i nuvarande organisation. Strategin är därför att göra små justeringar när så
behövs. Viktiga bevekelsegrunder för dessa förändringar är att säkerställa lagom stora
centrum, begränsa onödig administration, justera innehållet i respektive centrum efter
vårdflöden för att underlätta processer och föra in dessa i samma ledningsgrupper t.ex.
operation genom sammanslagningen av barn- och kvinnocentrum och kirurgicentrum
till ett gemensamt centrum kirurgi, barn- och kvinnocentrum. Byggandet av ett medicinoch akutcentrum motiverades av dels gemensamma processer men också av storleken.
Akutcentrum var ett litet centrum.
Även inom centrumen har förändringar gjorts. För att minska antalet verksamheter
inom kirurgin och ortopedin inom (KBC) har gemensamma kliniker, ortoped respektive
kirurgklinik återskapats i vilka den tidigare vårdenheten (vårdplatserna) inkorporerats.
Detta bör ge dessa verksamheter en tydligare ledning och till del begränsa de skador som
centrumorganisationen innebar för ortopedin och kirurgin i framför allt Ljungby.
För att minska byråkrati har samverkansgrupperna lyfts bort från MAC, MSC och KBC
och samverkan hanteras för dessa centrum på nämndsnivån. Administrationen för MAC
och KBC är numera gemensam och ett POK-arbete har gjorts följt av
förbättringsarbeten. Administrationen inom PSC har reducerats. MSC och PSC har
inlett samverkan.
Just nu övervägs de olika sambanden inom psykiatrin. Dagens psykiatricentrum är ett
litet centrum och skulle utan vidare kunna växa. Ett förslag som just nu utreds är att gå
vidare med att flytta barn-och ungdomspsykiatrin från dagens KBC till PSC. BUPs
medarbetare och vuxenpsykiatrin ser detta som en naturlig utveckling. De största
vårdsambanden för BUP är kontakterna med vuxenpsykiatrin. En sådan förändring
kommer ej att behöva påverka planerna för ett "Barnens hus" då samarbete redan idag
sker över centrumgränser på lasaretten. Även inom andra områden finns anledning att
överväga smärre förändringar för att bättre anpassa centrumorganisationen till de mest
optimala processflödena.
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Suzanne Frank (M), Anna
Fransson (S), Göran Giselsson (M), Ove Löfqvist (M), Thomas Ragnarsson (M),
Lennart Värmby (V) och Michael Öberg (MP).
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Beslutsunderlag
Interpellation till Regionstyrelsens ordförande angående uppföljning av beslut om ny centrumorganisation
Paragrafen är justerad
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§ 28.

Interpellation till regionstyrelsens ordförande - RIS-systemet 17RK430

Sammanfattning
Interpellation
Suzanne Frank (M) har ställt följande interpellation till regionstyrelsens ordförande
Anna Fransson (S):
"Enligt uppgifter i media är det fortfarande stora svårigheter att hantera det
upphandlade röntgeninformationssystemet. Det medför stor belastning och mycket
övertid för personalen som handhar systemet.
Enligt vidare mediauppgifter pågår fortsatta förhandlingar med General Electrics för att
försöka förbättra arbetet med RIS. Region Kronoberg har ställt skadeståndskrav på
företaget. Man överväger också att eventuellt lämna det aktuella systemet och återgå till
det gamla, alternativt upphandla ett nytt system.
Med anledning av detta vill jag fråga Regionstyrelsens ordförande:
1. Vilka problem och kostnader har problemen med RIS inneburit för patienterna och
för Region Kronoberg?
2. Hur kommer Region Kronoberg att fortsatt hantera situationen?"
Besvarande
Regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S) besvarar interpellationen:
"Suzanne Frank (M) har i en interpellation ställd till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson ställt följande frågor angående Region Kronobergs
röntgeninformationssystem, det s.k. RIS-systemet:
1. Vilka problem och kostnader har problemen med RIS inneburit för patienterna och
för Region Kronoberg?
2. Hur kommer Region Kronoberg att fortsatt hantera situationen?
Vilken medierapportering (datum och kanal) Suzanne Frank (M) i sin interpellation
hänvisar till är oklart, och därmed svår att bemöta precist.
Bakgrund
Fredagen den 2 september 2016 startades arbetet med att ersätta journalsystemet för
bild- och funktionsmedicin (GE RIS). Systembytet har varit helt nödvändigt eftersom
att service till det tidigare systemet upphörde.
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Systembytet har tidvis varit svårare att genomföra än planerat och fungerat bristfälligt.
Information om nuläge tillsammans med rekommendationer har under perioden 14
september till 2 december uppdateras kontinuerligt på intranätet
(http://www5.ltkronoberg.se/Centrum/Medicinskt-servicecentrum/Bild--ochfunktionsmedicin/Information-om-RIS-systembyte-/ (2017-02-27) ), varifrån stora delar
av följande information är hämtad.
Några exempel på problem och lösningar är:
Problem

Lösningar
- Extrasatsning i december med mer än
dubbelt så många tider som vanligt.
- Hyr- och extrapersonal för att kunna ha
verkamhet även på kvällar och helger.

Försenad
mammografiscreening

- Drop-in-tider för hälsokontroll med
mammografi i Växjö för kvinnor som är
anställda i Region Kronoberg.
- Vårdcentralerna inom vårdvalet kunde skicka
remiss för samtliga typer av
röntgenundersökningar till annat
landsting/region. Detta gällde de första
månaderna efter införandet och är ej aktuellt
längre.

Väntetider på röntgen

Övrigt problem

Övriga insatser

- Medicinskt servicecentrum i Region
Kronoberg betalade den eventuella
merkostnad det innebär för vårdcentralerna.
- Initiatialt problem med kallelser som skickades fel
m.m.
- Fortlöpande information till personal på
intranätet och information ut till patienter.
- Riktade utbildningsinsatser till personalen på
bild- och funktionsmedicin.

Köproblematiken
Väntetiderna har under hösten ökat men mot slutet av 2016 och i år förbättrats något.
Utöver RIS-installationen är köproblematiken kopplad till bristen på
röntgensjuksköterskor. Detta beror till viss del p.g.a. sjukskrivningar och uttag av
föräldraledigheter men framför beror det på att det utbildats för få
röntgensjuksköterskor. Väntetiden till vissa undersökningar är därför otillfredsställande
lång. Region Kronoberg jobbar aktivt med rekrytering och utbildning av
röntgensjuksköterskor.
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Viktigt att ta hänsyn till är att akuta undersökningar och cancerutredningar prioriteras
före rutinundersökningar. Detta innebär väsentligt kortare väntetider för prioriterade
undersökningar än som ibland rapporteras i media. De väntetider som uppgivits i media
avser oprioriterade undersökningar.
Förväntade kötider i Kronoberg v. 8
Väntetiden för MR och datortomografi sjunkit från 24 veckor till 17 veckor sedan i julas
så det går på rätt håll än om tiderna är alldeles för långa.
Undersökning
Datortomografi
MR (Magnetundersökning)
Skelett
Ultraljud
Blockader
Gastro
Lungor

Antal veckor (upptill)
17
17
24
19
14
14
10

Kostnader
Summan beräknas till ca 8,7 miljoner kronor och fördelar sig enligt tabell nedan. I
förhandlingen mot GE ställer Region Kronoberg krav på kompensation för de dessa
kostnader.
Kostnad
Avser
(ca)
2,5
Övertid röntgen
miljoner
1,8
Merkostnader mammografi
miljoner
1 miljon Hyrpersonal Röntgen CLV-LL
2,5
IT-kostnader för inhyrd IT-konsult från IT m.m.
miljoner
Supportmöjlighet från gamla leverantören
0,9
miljoner

(Krävs för att kunna hitta information som GE ännu ej har
kunnat flytta över från det gamla RIS:et till det nya. Gamla
leverantören är Sectra.)

Fortsatt hantering och nuläge
Det nya RIS, dvs. det radiologiska informationssystemet från GE, fungerar ännu inte
fullt tillfredställande. I samråd med leverantören har en rad förbättringsbehov som
framkommit i samband med s.k. acceptanstester identifierats. Leverantören har nu enligt
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överenskommelse 4 månader på sig att rätta till dessa brister. Under tiden håller region
inne betalningen till leverantören och betalar per åtgärdat fel.
Själva grundprogrammet fungerar allt bättre med det kvarstår således enligt
kravspecifikationen en rad områden som ännu ej fullständigt kunnat levereras. Detta
genererar fortsatt övertid och andra merkostnader för Region Kronoberg.
Kommunikation med leverantören sker via verksamhetschef och upphandlingsavdelning
med stöd av affärsjuridisk kompetens."
Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Suzanne Frank (M), Anna
Fransson (S) och Thomas Ragnarsson (M).



Beslutsunderlag
Interpellation till Regionstyrelsens ordförande om RIS-systemet
Paragrafen är justerad
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§ 29.

Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Situationen vid våra sjukhus 17RK431

Sammanfattning
Interpellation
Ove Löfqvist (M) har ställt följande interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Charlotta Svanberg (S):
"Kronobergs län har genom åren haft behandlingsresultat i svensk toppklass inom de
flesta specialiteter. Utbudet har varit brett och i jämförelse med andra landsting och
regioner har tillgängligheten inom de flesta områden varit bland de bättre i landet.
Tyvärr ser vi nu att antalet vårdplatser minskar och att köerna, efter avskaffandet av den
s.k kömiljarden, återigen ökar.
Den svåra rekryteringssituationen är väl känd av de flesta. Nu nås vi av rubriker att
antalet vårdplatser är färre på grund av den rådande sjuksköterskebristen. En ljusglimt
synes, enligt information från Hälso-och sjukvårdsdirektören, dock vara att regionen i
år har ett bättre rekryteringsläge bland dem som nu går ut sjuksköterskeutbildningen än
förra året.
Jag vill med anledning av detta ställa några frågor till ordföranden i HSN Charlotta
Svanberg:
1. Hur många vårdplatser färre finns i nuläget i förhållande till önskat antal?
2. Hur kommer köer och väntetider att påverkas av antalet färre vårdplatser?
3. Hur ser planeringen inför sommaren ut vad gäller antalet öppna vårdplatser?
4. Vilka extra ersättningar eller andra personalåtgärder, i syfte att begränsa stängningar,
planeras inför sommaren?"
Besvarande
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) besvarar
interpellationen:
"Interpellanten har ställt följande frågor till mig;
1. Hur många vårdplatser färre finns i nuläget i förhållande till önskat antal?
2. Hur kommer köer och väntetider att påverkas av antalet färre vårdplatser?
3. Hur ser planeringen inför sommaren ut vad gäller antalet öppna vårdplatser?

59

Protokoll
Datum: 2017-03-01

4. Vilka extra ersättningar eller andra personalåtgärder, i syfte att begränsa stängningar,
planeras inför sommaren?
Fråga 1
Antalet vårdplatser – och förändringen över tid – kan utläsas ur bifogad tabell. Av
tabellen framgår att vi hade 393 vårdplatser inom de somatiska slutenvårdsystemet 2015,
och att vi nu har 53 vårdplatser färre. De största problemen finns på medicinklinikerna i
Växjö och Ljungby, och i viss mån på ortopeden. Det är svårt att exakt uttala sig om
önskat antal, men det ligger någonstans mellan 2015 och 2016 års nivå. Situationen har
gjort att vi har fått arbeta annorlunda för att möta de behov som finns, bland annat
genom att ge fler patienter vård inom öppenvården. Det ska naturligtvis användas och
utvecklas i den takt öppenvårdsalternativen utvecklas, därför är det inte troligt att vi ska
sträva att komma tillbaka till 2015 års nivå när det gäller vårdplatser inom slutenvården.
Fråga 2
Väntetider och köer till operation har påverkats framför allt av brist på
anestesisjuksköterskor. Kirurgavdelningarna beräknas vara helt bemannade från och
med mars, medan vi fortfarande kommer att ha en brist på sjuksköterskor på
ortopedisidan i Växjö. Det gör att fler operationer görs i Ljungby, eftersom man är
bättre bemannad där.
Vårdplatserna har – trots neddragningarna – varit tillräckliga tills vi drabbades av
”influensasäsongen”. På grund av influensan har vi haft ett mycket ansträngt läge
beträffande vårdplatser de senaste veckorna. Om det aktuella läget med influensan
fortsätter, och genom det ett fortsatt tryck på slutenvården, kan det komma att påverka
den elektiva (planerade)kön på grund av just vårdplatsbrist. Akut och prioriterad kirurgi
fungerar som vanligt.
Fråga 3
Sommarplaneringen är inte klar ännu. Avgörande är hur många sjuksköterskor vi lyckas
anställa. Rekryteringen av nyutbildade sjuksköterskor i februari gick bättre än på många
år, vi anställde 38 nyutbildade sjuksköterskor jämfört med 24 förra året. Återstår att se
hur många vi kan rekrytera ur vårkullen, men vi gör naturligtvis allt för att vara så
attraktiva som möjligt ur ett medarbetarperspektiv. Målbilden är att ha samma antal
platser som sommaren 2016, då vi hade 218 platser öppna i mitten av juli, men den
målsättningen kan bli svår att nå. Det ser ut som att de största utmaningarna i år finns
på medicin-och infektionskliniken på CLV.
Fråga 4
Det planeras att, liksom tidigare år erbjuda de medarbetare som skjuter på sin semester
extra ersättning. Vidare erbjuds personal att bryta föräldraledigheter och gå upp i
tjänstgöringsgrad. Vi tror också att det förhöjda nattindexet ska göra rekryteringen
enklare. Men eftersom sommarplaneringen är ett ”rörligt mål” som hela tiden kräver nya
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beslut, kan även andra lösningar bli aktuella. Vi får följa upp frågan i Hälso-och
sjukvårdsnämnden under våren.
Tabell vårdplatser
Disp vpl

Disp
2015 2016 2017 idag
22/2

Intensivvårdsavdelningen
Ljungby

2

2

2

2

Kirurgavdelning 6 Ljungby

22

22

22

25

Medicinavdelning 2 Ljungby
Medicinavdelning 3 Ljungby

12
14

14
15

16
13

16
13

Ortopedavdelning 5 Ljungby

19

19

19

23

Medicinavdelning 4 Ljungby
14
Ljungby
83
Akutgeriatrisk avdelning 13
18
Akutvårdsavdelningen
28
Barn- och ungdomsavdelning 11
15
barn
Infektionsavdelning 17
18
Intensivvårdsavdelningen Växjö 6
Kirurgavdelning 33
25

3
75
17
28

0
72
18
28

0
79
18
28

15

15

15

18
6
25

18
6
25

18
6
25

Kirurgavdelning 34

25

25

25

25

20

20

20

20

26
28
19
30
10
17
25
310
393
52
21
466

26
20
18
23
6
17
21
285
360
52
21
433

23
18
12
18
6
18
18
268
340
52
21
413

23
18
12
18
6
18
18
268
347
52
21
420

Kvinnokliniken förlossning och
slutenvårdsenhet
Medicinavdelning 1 HIA
Medicinavdelning 3 Växjö
Medicinavdelning 4 Växjö
Medicinavdelning 5 Växjö
Neonatalavdelning 10
Onkologiavdelning 40
Ortopediavdelning
CLV
Ljungby+CLV
Vuxenpsykiatrin
Rehabiliteringskliniken
Totalt

Varierar mellan
18-25 vpl/vecka

Varierar mellan
15-23 vpl/vecka

Ökade till 25 vpl
den 20/2
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Interpellationsdebatt
Under den påföljande interpellationsdebatten yttrar sig Ove Löfqvist (M), Charlotta
Svanberg (S), Suzanne Frank (M) och Thomas Ragnarsson (M).



Beslutsunderlag
Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande rörande situationen vid våra sjukhus
Paragrafen är justerad
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§ 30.

Mötets avslutande
Sammanfattning
Ordförande avslutar mötet klockan 17.13.
Paragrafen är justerad
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