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§ 17.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-03-17.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-03-17.
Paragrafen är justerad
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§ 18.

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2017-03-29 kl. 10:00.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2017-03-XX.
Paragrafen är justerad
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§ 19.

Svar på medborgarförslag – Stöd för hemförlossning 17RK181

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret på medborgarförslaget om stöd för hemförlossning. Med hänsyn till
patientsäkerheten för mamman och det ofödda barnet, grundat i Socialstyrelsens
allmänna råd (SOSFS 1990:22) om hemförlossning råd, kan inte Region Kronoberg
ändra det nuvarande regelverket och kan därför inte erbjuda stöd vid hemförlossning.
Förslagsställaren lyfter fram vikten av att kunna möta olika behov och önskemål vilket
är viktigt att ta fasta på. Region Kronoberg vill utveckla förlossningsvården på sjukhuset
att bli så ”hemlik” som möjligt och ge bättre möjligheter att möta olika behov på ett
patientsäkert sätt.
Sammanfattning
Dagar Groblad har lämnat ett medborgarförslag angående stöd från vården vid
hemförlossning.
Önskemålet är att regelverket ska ändras så att kvinnor i regionen själva kan välja var de
vill föda sina barn. Förslagsställaren lyfter vikten av att erbjuda alternativ till förlossning
på sjukhus för att möta olika behov. Region Kronoberg har idag ingen organisation för
det som krävs vid hemförlossning. Det finns i dagsläget inte möjligheter att organisera
detta inom förlossningsavdelningen. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv ser inte heller
Region Kronoberg att det finns möjligheter att ändra det regelverk som finns utan håller
fast vid de allmänna råd som Socialstyrelsen lämnat avseende hemförlossning,
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1990:22) om hemförlossning – från 2005.
”Socialstyrelsen vidhåller sin redovisade ståndpunkt att det med hänsyn till säkerheten för mor och barn
inte är lämpligt att förlossning sker i hemmet”.
Det är viktigt att göra förlossningen på sjukhus så "hemlik" som möjligt därför är det
viktigt att utveckla kvinnokliniken så de kan erbjuda ännu bättre möjligheter att möta
olika behov inom förlossningsvården på sjukhuset. Säkerheten med denna modell blir
högre eftersom man är på plats om något oförutsett trots allt skulle uppträda. Om allt
förlöper normalt för mor och barn kan man efter några timmars observation åka hem.
Yrkanden
Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens
presidieberednings förslag. Charlotta Svanberg (S), Eva Johnsson (KD) och AnnCharlotte Kakoulidou (S) instämmer i Britt-Louise Berndtssons (C) bifallsyrkande.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
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att godkänna svaret på medborgarförslaget om stöd för hemförlossning. Med hänsyn till
patientsäkerheten för mamman och det ofödda barnet, grundat i Socialstyrelsens
allmänna råd (SOSFS 1990:22) om hemförlossning råd, kan inte Region Kronoberg
ändra det nuvarande regelverket och kan därför inte erbjuda stöd vid hemförlossning.
Förslagsställaren lyfter fram vikten av att kunna möta olika behov och önskemål vilket
är viktigt att ta fasta på. Region Kronoberg vill utveckla förlossningsvården på sjukhuset
att bli så ”hemlik” som möjligt och ge bättre möjligheter att möta olika behov på ett
patientsäkert sätt.
Expedieras till
Dagar Groblad



Beslutsunderlag
Förslag- Svar på medborgarförslag: Stöd för hemförlossning
Medborgarförslag - Stöd för hemförlossning (sekretessbelagda uppgifter maskade)
Paragrafen är justerad
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§ 20.

Informationsärende - Framtidsstrategi Barn- och ungdomspsykiatrin,
BUP
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, presenterade nuläget för barn- och
ungdomspsykiatriska kliniken.
En tillförordnad verksamhetschef är på plats och en extern part kommer att genomföra
en total genomlysning av klinikens verksamhet.
Steg 1 - granskning av den psykosociala arbetsmiljön
- Med en kvalitetssäkrad arbetsmetod kommer den psykosociala arbetsmiljön att
undersökas. All personal omfattas.
- Efter analys av verksamheten ska en tydlig handlingsplan för åtgärder som
vidarutvecklar arbetsmiljön tas fram. Utgångspunkten är verksamhetens uppdrag.
- Granskningen ska vara klar september 2017.
Steg 2 - medicinsk revision
- Med en kvalitetssäkrad metod kommer en medicinsk revision att genomföras.
- Efter genomförd analys kommer en tydlig handlingsplan för att hantera de de
eventuella åtgärder som revisionen föreslår tas fram. Utgångspunkten är upprätthållande
av en god medicinsk standard och kvalitetssäkrad verksamhet utifrån verksamhetens
uppdrag.
- En översyn av patientsäkerheten kommer genomföras
- Tillgänglig statistik kommer granskas i syfte att presentera en produktionsplan som
möjliggör tre månaders planeringshorisont.
- Verksamhetens logistiska arbetssätt kommer granskas i syfte att förbättra
produktionsplanen och ge de bästa förutsättningarna för att kunna arbeta så effektivt
som möjligt.
- En översyn av vilka utvecklande åtgärder som behöver vidtas för att öka tillgänglighet
och skapa effektiva verksamhetsrutiner kommer genomföras.
- Verksamhetens uppdrag ska tydliggöras utifrån tillgänglig statistik, tillgänglighet och
befolkningsunderlag.
- En översyn och förtydligande av samarbetsformer med samhällets övriga aktörer
kommer genomföras.
- Efter genomförd granskning och analys kommer en handlingsplan för åtgärder som
ska vara prioriterade utifrån angelägenhetsgrad ta fram.
- Granskningen ska vara klar oktober 2017.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden önskar att den tillförordnade verksamhetschefen för
barn- och ungdomspsykiatriska kliniken och/eller centrumchefen Magnus
Frithiof besöker något av nämndens möten under våren.
Yttranden
Roland Gustbée (M), Charlotta Svanberg (S), Britt-Louise Berndtsson (C), Thomas
Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämndens besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad

10

Protokoll
Datum: 2017-03-23

§ 21.

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Lex Maria
För hög dos bedövningsmedel till barn:
Ett barn fick vid besök på en av länets akutmottagningar, efter en muntlig ordination, en
för hög dos av ett morfinliknande preparat. Detta upptäcktes snabbt och patienten gavs
motgift. Efter observation kunde barnet skrivas ut. För att liknande inte ska kunna
upprepas har kliniken sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder.
Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för bedömning enligt
Lex Maria.
Misstänkt förväxling av vävnadsprover:
Efter att ett vävnadsprov som tagits i samband med en tarmundersökning tydde på att
patienten hade cancer genomfördes en bukoperation. Vid en granskning av den
bortopererade vävnaden upptäcktes dock ingen cancer. Efterföljande utredning visar
med hjälp av DNA-testning att de två proverna inte kommer från samma person. Var
förväxlingen har skett har inte utredningen kunnat visa. För att liknande inte ska kunna
upprepas har kliniken sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder.
Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för bedömning enligt
Lex Maria.
Födelseprognos
Födelseprognosen för Kronoberg visar på fortsatt höga födslotal. Prognosen sträcker
sig fram till 2036.
Tillgänglighet
Aktuell statistik visar på något förbättrad tillgänglighet för antal väntande till planerat
nybesök hos läkare jämfört med hösten 2016. Detsamma gäller för antal väntande till
planerad operation/behandling. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken har dock försämrats sedan november 2016.
Förskrivning av antibiotika
Utvecklingsarbetet för att minska förskrivningen av antibiotika har gett resultat. År 2000
skrevs det ut 487 recept/1000 invånare och år i Kronoberg. År 2016 är samma siffra
312.
Utskrivningsklara patienter
Kronoberg är näst bäst i Sverige när det gäller utskrivningsklara patienter som ligger
kvar på sjukhus. Samarbetet med länets kommuner fungerar generellt mycket bra.
Återinläggningarna har inte ökat vilket visar att patienterna inte skrivits ut för tidigt.
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Klagomål
Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån, SCB, har Kronoberg lägst antal inkomna
klagomål per 100 000 invånare av alla landsting i Sverige.
Audionommottagningen
Efter februari står 644 personer i kö för nybesök hos Audionommottagningen.
Väntetiden är 40,5 veckor. I kön till audiogram står 269 personer. Väntetiden är 27
veckor.
Akuten
Akuten på centrallasarettet i Växjö har i nuläget 14 vakanser som täcks med övertid och
hyr-sjuksköterskor. Sedan augusti 2016 har totalt 20 sjuksköterskor lämnat
verksamheten av olika orsaker – specialistutbildning, flytt, bytt till dagtjänst,
föräldraledighet och sjukskrivning.
Yttranden
Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Thomas Ragnarsson (M) och Roland
Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport - Uppföljning av beslut, mars 2017
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport: Åtgärder för en ekonomi i balans mars 2017
Paragrafen är justerad
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§ 22.

Informationsärende - Rättspykiatrin
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Tina Fogelklou, verksamhetschef, och Karolina Arsunan, HR-samordnare, presenterade
rättspsykiatrins utvecklingsarbete.
Rättspsykiatriska klinken påbörjade sitt utvecklingsarbete under 2016. Bakgrunden var
en omorgonisation och syftet var att:
- förbättra kommunikationen mellan grupper och individer
- skapa förutsättningar för en effektiv och ständigt utvecklande verksamhet med
värdeskapande processer
- stärka och utveckla respektive grupps arbets- och förhållningssätt över tid samt
- skapa en gemensam bas avseende spelregler och förhållningssätt.
Programmet genomfördes i två faser där ledning och stab ingick i den första fasen och
block/avdelningarna ingick i den andra fasen. Under arbetet har analyser av nuläge och
skattningar av kompetens, bemanning, processer, uppdrag och
ledarskap/medarbetarskap genomförts. Förbättringsområden har identifierats och
framtida önskvärt läge samt hur kliniken kan komma dit har diskuterats.
I den efterföljande diskussionen frågar Britt-Louise Berndtsson (C) om uppgifterna att
en av klinikens journaler stulits stämmer. Tina Fogelklou svarar att efter en
händelseanalys så är den journal som varit försvunnen nu återfunnen på en annan
rättspsykiatrisk klinik där patienten var inskriven under en kortare period. Dock saknas
fortfarande en del av materialet och arbete pågår för att se om även denna del finns kvar
på samma plats.
Yttranden
Eva Johsson (KD) och Britt-Louise Berndtsson (C) 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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§ 23.

Månadssammandrag februari 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden
17RK107

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag Hälso- och sjukvårdsnämnden februari 2017.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat försämras med 16 mnkr och uppgår efter
februari ackumulerat till -24,5 mnkr. Resultatet inkluderar en korrigering av en
felbokning med -4,4 mnkr som framkommit i samband med bokslutsgranskningen samt
januaris uteblivna bokning av professionsmiljarden med +1,5 mnkr. Utöver detta
förklaras försämringen framför allt av ökade kostnader för hyrpersonal. Rullande
tolvmånadersresultatet försämras och uppgår till -100 mnkr.
Yttranden
Ove Löfqvist (M), Charlotta Svanberg (S), Roland Gustbée (M), Britt-Louise Berndtsson
(C), Thomas Ragnarsson (M), Magnus Carlberg (S) och Eva Ballovare (S) yttrade sig
under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidideberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna Månadssammandrag Hälso- och sjukvårdsnämnden februari 2017.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Månadssammandrag februari 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag: Månadssammandrag februari 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 24.

Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning Hälso- och
sjukvårdsnämnden 2016 17RK176

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning Hälso- och
sjukvårdsnämnden 2016 samt
att överlämna verksamhetsberättelsen till regionstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Nationella mätningar visar att kronobergarna har stort förtroende för hälso- och
sjukvården med positiva upplevelser av respekt och bemötande, tillgänglighet,
delaktighet, information och kunskap. Patientsäkerhetsarbetet har varit fortsatt aktivt
med insatser inom exempelvis VRI (vårdrelaterade infektioner) och trycksår.
Bemanningssvårigheter präglar verksamheten med en negativ utveckling under 2016.
Många insatser görs som på lite längre sikt förväntas ge en positiv utdelning. Under året
har nattindex 1,4 införts vid rotationsarbete. Satsningar görs även för att öka antal AToch ST-läkare. Trots bemanningsproblem är tillgängligheten förhållandevis god och på
samma nivå som riksgenomsnittet.
Den sammantagna sjukvårdsproduktionen i egen regi ökar under 2016, vilket medfört
att överbeläggningar har ökat som en konsekvens av färre disponibla vårdplatser.
Arbetet med produktions- och kapacitetsplanering lyfts fram som en faktor att kunna
erbjuda en god tillgänglighet.
Hälso- och sjukvårdens redovisade resultat uppgår till -83 mnkr inkl projekt. 2016
avslutas emellertid med en oroväckande ökning av kostnad för hyrpersonal. Sett ur ett
såväl ekonomiskt som verksamhets-, medarbetar- eller invånarperspektiv är
personalsituationen och förmågan att komma till rätta med vakans/hyrpersonalproblemet avgörande för möjligheterna att nå målet om en välfungerande
verksamhet med en ekonomi i balans
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning Hälso- och
sjukvårdsnämnden 2016 samt
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att överlämna verksamhetsberättelsen till regionstyrelsen för kännedom.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning Hälso- och sjukvårdsnämnden
2016
Beslutsunderlag: Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016
Paragrafen är justerad
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§ 25.

Svar på motion – Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa
könsstympning 16RK2282

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att återremittera ärendet mot bakgrund av angiven motivering.
Sammanfattning
Kristdemokraterna har i en motion föreslagit
- att en handlingsplan för att förebygga och förhindra könsstympning hos barn bör
utarbetas
- att kompetenshöjande utbildningssatsning bör genomföras bland vårdpersonal samt
- att information om svensk lagstiftning på olika språk bör kommuniceras till berörda
familjer.
Region Kronoberg har sedan 2015 en handlingsplan vid misstanke om våld i nära
relationer och/eller barn som far illa. Denna handlingsplan inkluderar även kvinnlig
könsstympning. Inom ramen för arbetet utifrån handlingsplanen har bland annat
samtalsstöd och checklista för personal och informationsmaterial till föräldrar på flera
olika språk tagits fram. Flera utbildningssatsningar genomfördes under 2016 och
ytterligare tillfällen planeras under 2017.
Yrkanden
Eva Johnsson (KD) yrkar på återremiss av ärendet med följande motivering:
"I den fastställda handlingsplanen Vid misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som
far illa berörs könsstympning vid tre tillfällen i det 16-sidor långa dokumentet.
Det är uppenbart att handlingsplanen, i den mån könsstympning berörs, framförallt
fokuserar på redan könsstympade flickor. Motionen har ett annat fokus nämligen det
förebyggande arbetet som handlar om att inga flickor skall behöva utsättas för den här
typen av övergrepp. Det är därför önskvärt att få en tydligare redovisning av regionens
arbete som syftar till att förebygga könsstympning av barn och unga flickor."
Roland Gustbée (M), Charlotte Holmström (SD), Ann-Charlotte Kakoulidou (S), Rolf
Andersson (L), och Britt-Louise Berndtsson (C) instämmer i Eva Johnssons (KD)
återremissyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar att återremittera ärendet mot bakgrund av angiven
motivering.
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Yttranden
Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M) och Charlotte Holmström (SD) yttrade sig
under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till
Hanna Lunding, hälso- och sjukvårdsledningens stabsenhet





Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
Beslutsunderlag: Region Kronobergs Handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och barn som
far illa
Motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa könsstympning
§367 RSAU Tidssättning av motion - Regionen behöver en handlingsplan för att bekämpa
könsstympning
Paragrafen är justerad
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§ 26.

Svar på motion – Virtuella besök på ungdomsmottagningar 16RK2498

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M) har i en motion föreslagit
- att Region Kronoberg startar ett projekt med virtuella besök via applikation på
ungdomsmottagningarna samt
- att detta projekt utvärderas efter 12 månader.
Region Kronoberg arbetar med digitalisering av hälso- och sjukvården på flera sätt. Det
framåtblickande utvecklingsområdet som beskrivs i motionen ligger väl i linje regionens
planer för utveckling av e-hälsoområdet. Det är värdefullt att använda nya digitala
lösningar men det är också viktigt och nödvändigt att värna om det personliga mötet
eftersom det har stor betydelse.
Ungdomsmottagningen ser ett behov av en balans mellan det fysiska mötet och digitala
lösningar. I ett arbete med att utveckla virtuella besök är det därför viktigt att identifiera
rätt möten att ersätta med digitala lösningar. Motionen beskriver en utveckling som är
nödvändig för att möta kommande behov i befolkningen. Detta kräver både kompetens
och resurser. Att utveckla en applikation som stödjer en ändamålsenlig kommunikation
mellan vården och patienter är en angelägen fråga. Men det är också en kostsam
utvecklingsprocess i synnerhet för en mindre region.
För att ändå kunna göra detta möjligt samverkar Region Kronoberg med SKL och
Inera. Det blir därför angeläget att följa och att implementera lösningar som samarbetet
resulterar i. Innan regionen tar ställning till att genomföra egna pilotverksamheter bör vi
först ta del av erfarenheter och resultat från de pågående pilotverksamheter avseende
digitala lösningar på andra håll i landet. Det pågående arbetet inom Cambio Cosmic
kommer även att stödja utvecklingen av videomöten.
Yrkanden
Roland Gustbée (M) yrkar bifall till motionen. Britt-Louise Berndtsson (C) instämmer i
Roland Gustbées (M) bifallsyrkande.
Charlotta Svanberg (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings
förslag till beslut. Magnus Carlberg (S) instämmer i Charlotta Svanbergs (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) finner att det finns två förslag till beslut:
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- Roland Gustbées (M) förslag till beslut
- Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag till beslut
Förslagen ställs mot varandra och ordförande finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
fattar beslut i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag till
beslut.
Votering begärs. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
- Ja-röst för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag
- Nej-röst för Roland Gustbées (M) förslag.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag och 6 nejröster för Roland Gustbées (M) förslag beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden bifalla
hälso- och sjukvårdsnämndens presidiebrerednings förslag.
Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår Frånvarande
Tryggve Svensson (V)
X
Roland Gustbée (M)
X
Ulla-Britt Storck (S)
X
Christina Bertilfelt (S)
X
Magnus Carlberg (S)
X
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
X
Eva Ballovare (S)
X
Marita Bengtsson (MP)
X
Ove Löfqvist (M)
X
Thomas Ragnarsson (M)
X
Britt-Louise Berndtsson (C)
X
Eva Johnsson (KD)
X
Rolf Andersson (L)
X
Charlotte Holmström (SD)
X
Charlotta Svanberg (S)
X
Summa:
9
6
Yttranden
Roland Gustbée (M) och Britt-Louise Berndtsson (C) yttrade sig under ärendets
behandling.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
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att motionen därmed anses besvarad.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Virtuella besök på ungdomsmottagningar
Motion om virtuella besök på ungdomsmottagningarna.
§6 RSAU Tidssättning av motion - Virtuella besök på ungdomsmottagningarna.
Paragrafen är justerad
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§ 27.

Svar på skrivelse - Förbättringsområde kring en kvalitetsinriktad
sjukvård för alla från Anna Tenje och Lena Wibroe, (M) 17RK263

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret till Anna Tenje och Lena Wibroe, moderaterna.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Anna Tenje och Lena Wibroe,
moderaterna.
Vård- och omsorgssektorn är en av de mest informationsintensiva sektorerna i
samhället. Vikten av en ändamålsenlig struktur och hantering av information och
kommunikation kan inte nog understrykas. Föreliggande skrivelse berör därmed ett för
Region Kronoberg mycket angeläget utvecklingsområde. I skrivelsen efterfrågas
utveckling av en applikation med syfte att förbättra kommunikationen mellan patienter
och vården. Bland annat hänvisas till att många operationer ställs in på grund av att
kommunikationen brister.
För att förbättra kallelser och patientinformation är ett generellt utvecklingsarbete
igångsatt i Region Kronoberg. En av utmaningarna är att standardisera information och
skrivningar utan att förlora möjligheten till specifik och riktad information beroende på
patient och typ av åtgärd. Att utnyttja digital teknik i större utsträckning ingår i detta
viktiga utvecklingsområde. Att utveckla en applikation som stödjer en ändamålsenlig
kommunikation mellan vården och patienter är en angelägen fråga. Men det är också en
kostsam utvecklingsprocess, i synnerhet för en mindre region. Utveckling av
applikationer bör knytas till det arbete som pågår inom ramen för den samverkan med
Inera som Region Kronoberg deltar i. Det övergripande syftet med denna samverkan är
att nå målen i den nationella eHälsa-strategin. Ett annat pågående utvecklingsarbetet
sker inom ramen för Cambio Cosmic. Region Kronoberg har köpt in en applikation
som är integrerad i Cosmic och som kan användas för videomöten framgent.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svaret till Anna Tenje och Lena Wibroe, moderaterna.
Expedieras till
Anna Tenje och Lena Wibroe, moderaterna


Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på skrivelse - Förbättringsområde kring en kvalitetsinriktad sjukvård för alla
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Beslutsunderlag: Svar på skrivelse - En säker kvalitetsinriktad vård föra alla
Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden angående förbättringsområde kring en säker kvalitetsinriktad
sjukvård för alla.
Paragrafen är justerad
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§ 28.

Svar på skrivelse - Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden om
bemanningen av sjuksköterskor på akutmottagningen i Växjö från
läkare verksamma på akutmottagningen 17RK572

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret till läkare verksamma vid på akutmottagningen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från läkare verksamma på
akutmottagningen.
Skrivelsen beskriver att bemanningen har nått ett bottenläge med fler hyrsjuksköterskor
än någonsin och ändå finns det flera olösta arbetspass varje vecka på akutmottagningen
på Centrallasarettet. Man skriver även att det inte finns några kvalificerade sökande, att
den fasta personalen går på knäna och att de tvingas ta större ansvar än vanligt för att
kompensera för hyrsjuksköterskornas brist på kännedom om lokala rutiner. Läkarna ser
med stigande oro på utvecklingen. Att personalen har en stressig arbetssituation, att de
upplever att de har en låg känsla av att kunna påverka sin arbetssituation och att de
sjuksköterskorna har en låg lön i förhållande till kompetens, ansvar och
arbetsförhållande.
Region Kronoberg har aktivt vidtagit åtgärder alternativt planerar för att genomföra
olika insatser för att komma till rätta med situationen. Exempel på detta är nattindex 1.4
som är under införande vilket ger mer tid för återhämtning vid dygnet runt
rotationstjänstgöring. Vidareutbildning för sjuksköterskor med betalning s.k. AST är
infört. För nyanställda sjuksköterskor finns numera ett riktigt bra introduktionsprogram
som löper över ett år. Ytterligare lösningar inklusive bemanningstal mm i dygnetrunt
verksamheten utreds. Utmönstring av hyrpersonalsberoendet är högt prioriterat.
Ersättningen för sjuksköterskor som jobbar obekväm tid dvs. i vårdens ”24/7/365”
verksamhet kommer att ses över vilket är andra exempel på det som är på gång.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svaret till läkare verksamma vid på akutmottagningen.
Expedieras till
Läkare verksamma på akutmottagningen på Växjö Centrallasarett


Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden om bemanningen av sjuksköterskor på
akutmottagningen i Växjö
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Svar på skrivelse: Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden om bemanningen av sjuksköterskor på
akutmottagningen i Växjö
Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden om bemanningen av sjuksköterskor på akutmottagningen i
Växjö
Paragrafen är justerad
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§ 29.

Remissyttrande – Nationella vårdprogram för cancerrehabilitering,
Hodgkins lymfom, T-cells lymfom och Malignt melanom 17RK314

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Regionalt
cancercentrum Syd
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Regionalt cancercentrum Syd beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Region Kronoberg har fått vårdprogram för
cancerrehabilitering, Hodgkins lymfom, T-cells lymfom och Malignt melanom för att
kommentarer gällande organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av innehållet i
vårdprogrammet.
När det gäller vårdprogrammet för cancerrehabiliteringen ser vi ökade behov inom
områdena fysisk träning, både i grupp och individuellt, rehabilitering vid fatigue
(trötthet), kognitiva svårigheter, brister i ADL samt hjälpmedelsbehov och rehabilitering
vid malnutrition. Ny verksamhet, som vi kan bedöma redan nu, blir till exempel insatser
för den grupp patienter som till följd av hormonbehandling går upp kraftigt i vikt.
Konsekvenserna av vårdprogrammet blir både ökade volymer av det vi redan gör och en
del nya verksamheter. En genomgång av konsekvenserna avseende organisation och
resurser behöver genomföras.
Då det gäller nya vårdprogrammen för Hodgkins lymfom, T-cells lymfom och Malignt
melanom har dessa ingen påverkan på nuvarande rutiner i organisationen.
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
Regionalt cancercentrum Syd



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Nationella vårdprogram för cancerrehabilitering, Hodgkins lymfom, T-cells lymfom och
malignt melanom
Remissyttrande: Nationella vårdprogrammen för Cancerrehabilitering, Hodgkins lymfom, T-cells lymfom
och Malignt melanom, remissrunda 2
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Följebrev- Nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, Hodgkins lymfom, T-cells lymfom och
Malignt melanom, remissrunda 2
Remiss- Nationellt vårdprogram för Cancerrehabilitering, remissrunda 2
Remiss- Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom, remissrunda 2
Remiss- Nationellt vårdprogram för Malignt melanom, remissrunda 2
Remiss- Nationellt vårdprogram för T-cells lymfom, remissrunda 2
Remiss- komplettering av den regionala konsekvensbeskrivningen för Nationellt vårdprogram för Malignt
melanom
Paragrafen är justerad
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§ 30.

Revisionsrapport – Uppföljande granskning av vårdkedjan stroke
16RK421

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna den kompletterande informationen som svar på revisionens frågor
att överlämna svaret till Region Kronobergs revisorer samt
att arbetet med strokeprocessen återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden under
hösten 2017.
Sammanfattning
Region Kronobergs revisorer har låtit granska ”Vårdkedjan Stroke”. Konsulter från
PwC lämnade en rapport i februari 2016. Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade
rapporten 2016-05-11 § 58 varvid förslag till förbättringar och utveckling av
strokeprocessen redovisades. Svaret överlämnades till regionfullmäktige som behandlade
ärendet 2016-06-21 § 126.
Revisorerna redovisade på regionfullmäktige att de önskade ytterligare kompletteringar
med bl. annat tidplan. Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande informerade om att
ett utvecklat svar kommer att lämnas till revisorerna. På uppdrag av hälso- och
sjukvårdsdirektören har en processledare utsetts och en processgrupp har bildats som
fått i uppdrag att arbeta med strokeprocessen och de frågor som hör samman med det
arbetet. Processledaren har lämnat den information som redovisas om aktuellt läge
avseende strokeprocessen.
Region Kronoberg, kommunerna samt patient- och närstående, finns representerade i
processgruppen som bedriver ett aktivt arbete utifrån det av hälso- och
sjukvårdsdirektörens givna uppdraget. Det finns en övergripande tidsplanering för det
pågående arbetet för perioden. Just nu pågår arbetet att fastställa kvalitetsmål/styrtal för
patientgruppen samt upprätta handlingsplaner för att nå uppsatta delmål. För att kunna
göra detta på ett relevant sätt behöver en övergripande kartläggning av nuvarande
process/vårdkedja göras parallellt. Planen är den ska bli klar till sommaren och redovisa
data sedan några år tillbaka. Processgruppen kommer att ta fram handlingsplaner för
resp delmål med start under hösten 2017. Så snart övergripande kartläggning och
handlingsplaner för respektive delmål är klar kommer dessa underlag att överlämnas till
revisonen.
Yrkanden
Eva Johnsson (KD) lämnar följande tilläggsyrkande:
att arbetet med strokeprocessen återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden under
hösten 2017.
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Britt-Louise Berndtsson (C) instämmer i Eva Johnssons (KD) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) frågar hälso- och sjukvårdsnämnden om de kan
ställa sig bakom Eva Johnssons (KD) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna den kompletterande informationen som svar på revisionens frågor
att överlämna svaret till Region Kronobergs revisorer samt
att arbetet med strokeprocessen återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden under
hösten 2017.
Yttranden
Eva Johnsson (KD), Thomas Ragnarsson (M) och Britt-Louise Berndtsson (C) yttrade
sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna den kompletterande informationen som svar på revisionens frågor samt
att överlämna svaret till Region Kronobergs revisorer.
Expedieras till
Region Kronobergs revisorer







Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Revisionsrapport- Uppföljande granskning av vårdkedjan stroke.
Beslutsunderlag: Revisionsrapport- Uppföljande granskning av vårdkedjan stroke
Uppföljande granskning av Vårdkedjan Stroke, revisionsskrivelse samt revisionsrapport
Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av vårdkedjan Stroke; förslag till beslut
§58 HSN Svar på revisionsrapport – Granskning av vårdkedjan Stroke
§126 RF Svar på revisionsrapport – Granskning av vårdkedjan Stroke
Paragrafen är justerad
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§ 31.

Årlig rapportering av informationssäkerhet i enlighet med SOFS för
verksamhetsåret 2016 17RK194

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Enligt Socialstyrelsens föreskrift om informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården, SOSFS 2008:14, ska informationssäkerhetsansvarig rapportera minst en
gång per år till vårdgivaren, vilka granskningar och skyddsåtgärder, riskanalyser och
förbättringsåtgärder som har vidtagits, som har haft större betydelse. I denna rapport
redovisar informationssäkerhetsansvarig betydande granskningar, större riskanalyser och
förbättringsåtgärder för verksamhetsåret 2016.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Årlig rapportering av informationssäkerhet i enlighet med SOFS 2008:14 för
verksamhetsåret 2016
Årlig rapportering av informationssäkerhet i enlighet med SOSFS 2008:14 för verksamhetsåret 2016
Paragrafen är justerad
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§ 32.

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående delegationsbeslut anmäls för kännedom:
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.



Delegeringsbeslut
17RK6-1 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr 1/2017. Resursfördelning, överföring
av medel mellan medicin- och akutcentrum till Kirurgi- kvinno- och barncentrum
Paragrafen är justerad
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§ 33.

Anmälningar för kännedom
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående handlingar anmäls för kännedom:
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar
- 17RK330-1 Riksrevisionen granskningsrapporten Staten och SKL - en slutrapport om
statens styrning på vårdområdet (RIR 2017:3)
- 17RK591-1 Årsrapport strålskydd 2016
Paragrafen är justerad
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§ 34.

Övriga informationsärenden
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Deltagande på nationell e-hälsokonferens
Britt-Louise Berndtsson (C) frågar om Region Kronoberg kommer delta på den
nationella e-hälsokonferensen Vitalis i Göteborg den 25-27 april. Ingeborg Franzén,
utvecklingsdirektör, svarar att två till tre personer kommer att delta.
Lokaler till arbetet med integrerad missbruksvård
Thomas Ragnarsson (M) lyfter vikten av att i arbetet med ombyggnationer av Ljungby
lasarett och Växjö Centrallasarett även se till de behov av sjukhusnära lokaler som finns
för det länsgemensamma arbetet med integrerad missbruksvård.
Paragrafen är justerad
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