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Godkännande av föredragningslista
Val av justerare och justeringsdatum
Informationsärende: Strokeprocessen
Informationsärende: Patientnämnden
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2017
Informationsärende: Uppföljning ekonomi
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Kurs och konferens 2018
Anmälningar för kännedom
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§14

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-02-15.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-02-15.
Paragrafen är justerad
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§15

Val av justerare och justeringsdatum

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2018-02-28 kl 10:00 i samband med regionfullmäktige.
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 2018-02-XX.
Paragrafen är justerad
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§16

Informationsärende:
Strokeprocessen (16RK421)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Fredik Schön, överläkare neurologkliniken, och Vicki Malmberg, arbetsterapeut
rehabiliteringskliniken, presenterade Region Kronobergs arbete med
strokeprocessen.
Processgruppen gjorde en nystart hösten 2016 och första steget var att hitta en
arbetsmetod för att uppnå målet en god strokevård. En arbetsgrupp är bildad och
den har identifierat förbättringsområden. Tillsammans med verksamhetschefer
görs nu handlingsplaner. Organisatoriskt vårdprogram för stroke i Kronoberg kommer
vara klart inom kort.
Strokeprocessen är cirkulär och innehåller:
- Primär-/Sekundärprevention
- Akut omhändertagande/"Rädda hjärnan"
- Strokeenhetsvård
- Rehabilitering
Det förebyggande arbetet har varit framgångsrikt och de senaste åren har antalet
kronobergare som får stroke minskat i antal. Troligen beror detta på en
ökad behandling av förmaksflimmer.
Yttranden
Marianne Eckerbom (C), Ann-Charlotte Kakoulidou (S), Roland Gustbée (M),
Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C) och Thomas Ragnarsson (M)
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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§17

Informationsärende: Patientnämnden
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Patientnämndens ordförande Bo Dalesjö (S) och vice ordförande Anna Zelvin
(KD) presenterade patientnämndens årsrapport för 2017. Totalt hanterade
patientnämnden 900 ärenden under 2017 och dessa rörde bland annat:
- Svårigheter med att komma i kontakt med vården, telefonköerna fylls tidigt på
dagen
- Patienter hänvisas till akuten eller till jourläkarcentralen alternativt bes att
återkomma nästa dag. Hänvisning sker till sjukgymnast även när det borde varit en
läkarbedömning.
- Bristen på läkare och sjuksköterskor påverkar tillgänglighet och kontinuitet.
- Bevakning av provsvar brister ibland
- Patienter bollas runt mellan olika kliniker och hänvisas fram och tillbaka.
Särskilt patienter med ovanliga diagnoser. Såväl den här patientgruppen som
personal upplever även att det saknas tillräcklig kunskap för att ge optimal vård.
- Antalet ärenden som gäller barn- och ungdomspsykiatrin ökade under 2017.
Dessa handlar om lång väntetid, bristande samordning och kontinuitet.
- Lång väntan till undersökningar och behandlingar, framförallt till röntgen- och
ortopedkliniken.
Under 2017 har patientnämnden tagit fram två rapporter Synpunkter till
patientnämnden som rör kommunikation inom primärvårds- och rehabcentrum samt de privata
vårdcentralerna i vårdvalet och Synpunkter rörande kirurg-ortoped- och kvinnoklinikeernas
verksamheter. Rapprterna används av verksamheterna i deras
verksamhetsutveckling.
Under våren 2018 kommer patientnämnden ta fram en rapport på temat psykisk
ohälsa.
Yttranden
Eva Johnsson (KD), Ann-Charlotte Kakoulidou (S), Roland Gustbée (M), BrittLouise Berndtsson (C), Ove Löfqvist (M) och Charlotta Svanberg (S) 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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§18

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning 2017
(17RK730)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2017 för hälsooch sjukvården samt överlämna den för information till regionstyrelsen
Sammanfattning

Hälso- och sjukvården har påbörjat utfasning av hyrpersonal enligt fastställd plan,
och ett förbättrat ekonomiskt resultat kan avläsas under sista kvartalet.
Ansträngningen inom vissa verksamheter är dock påtaglig. Den rapporterade
tillgängligheten är överlag god och på samma nivå som riksgenomsnittet inom
primärvård, bättre till planerat läkarbesök inom sjukhusvården men sämre för
operation/behandling. Enligt preliminära siffror från Vårdbarometern uppger
ändå 91 % av Kronobergarna att de anser sig ha tillgång till den vård de behöver.
Inom HR-området ligger fokus på kompetensförsörjning och riktade
lönesatsningar som ob-tillägg och höjt nattindex har införts för att höja
attraktionskraften. Det ekonomiska resultatet slutar 2017 på -139,6 mnkr och
ligger nära det mål på -130 mnkr som beslutades av regionfullmäktige i juni.
Åtgärder som inneburit kostnadssänkningar/resultatförbättringar har genomförts
med mellan 65-70 mnkr. Här ingår utfasningen av hyrpersonal med 26 mnkr.
Yttranden
Marianne Eckerbom (C), Ove Löfqvist (M) och Roland Gustbée (M) yttrade sig
under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2017 för hälsooch sjukvården samt överlämna den för information till regionstyrelsen

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut: Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2017
• Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 2017 - hälso- och
sjukvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§19

Informationsärende: Uppföljning
ekonomi (18RGK109)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Annika Tigerhielm, centrumchef kirurgi-, kvinno- och barncentrum, presenterade
verksamheten utifrån de frågor som hälso- och sjukvårdsnämndens förstärkta
presidie ställt.
Vårdplatser
Vårdplatsläget är ansträngt vilket gör att patienter inte alltid hamnar på rätt klinik.
För att klara topparna när de kommer är målet att beläggningen ska vara 90% i
genomsnitt. Det skulle även vara bra för arbetsmiljön samt minska antalet
planerade operationer som måste ställas in på grund av brist på vårdplatser.
Operationsprocessen
En analys av operationsprocessen pågår och är snart klar. Analysen tittar bland
annat på orsakerna till den ökade väntetiden. Finns rätt kapacitet i förhållande till
inflödet? Det finns nu en kapacitets- och produktionsplan framtagen för 2018 för
operation i både Växjö och Ljungby. Avdelningarna kommer nu arbeta vidare
med materialet och ta fram åtgärder.
Goda exempel
- Läkarbesöken, sjukvårdande behandling och dagendoskopedier har ökat under
2017
- "Light salen" används för fler ingrepp vilket frigör utrymme på "stora operation"
- Endoscopienheten är en väldigt efektiv enhet som har ökat sina besök.
Vårdval Hud
- Läkarbrist medför svårigheter att möta de behov som finns. Kliniken prioriterar
patienter med svårare hudsjukdomar.
- Andelen arbetspass bemannade med hyrläkare är hög
- Fasta kostnader är dimensionerade för en större verksamhet än den som bedrivs
idag. Dagens ersättningsmodell ger inte full täckning för det arbete som klinikens
sjuksköterskor utför.
Bemanning
Bemanning är en stor utmaning och kvinnokliniken har just nu många
föräldralediga. Under 2017 ökade föräldraledigheterna med motvsrande 10
heltidstjänster på kvinnokliniken.
Arbetet med att bli oberoende av inhyrd personal pågår.
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Produktions- och kapacitetsplanering
Flera av centrumets klinker har genomfört eller påbörjat ett arbete med
produktions- och kapacitetsplanering. Barn- och ungdomsklinikens arbetssätt där
alla yrkeskategorier ingick i ett samlat arbete har visat sig framgångsrikt och de
minskar nu sina köer.
Upphandlingar
Verksamheten köper material inom avtal, men när upphandlingar överklagats har
det medfört avtalslösa perioder.
Statsbidrag och övrig finansiering
De statsbidrag som centrumet mottagit har främst gått till satsningar på
bemanning, utbildning med mera. Rekryteringsproblem och ökat antal
föräldraledigheter får täckas upp med övertid och inhyrd personal vilket påverkar
det ekonomiska resultatet negativt. Antalet förlossningar har också ökat de senaste
åren vilket påverkar behovet av personal. Att vårdplatsläget är anstängt på
sjukhusen som helhet påverkar i sin tur tillgängligheten till planerad
verksamhet vilket medför köer och ökade kostnader för köpt vård.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M), 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
sjukvårdsnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-02-21

§20

Hälso- och sjukvårdsdirektörens
rapport

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

LexMaria
Försenad diagnos av magtumör: En patient utreddes för en misstänkt tumör i
mag-tarmkanalen. Vid röntgen syntes misstänkta förändringar och en misstänkt
tumör togs bort vid en endoskopisk undersökning. Ytterligare en tumör
åtgärdades av en annan vårdgivare, men den förändring som synts vid röntgen
återfanns inte. Patienten remitterades då till en annan vårdgivare, men på grund av
lång väntetid hos den nya vårdgivaren han tumören sprida sig innan den
kunde bekräftas och opereras bort. Om prognosen för patienten påverkats av den
försenade operationen går inte säkert att bedöma. Kliniken har sett över sina
rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder för att något liknande inte ska inträffa
igen. Ärendet är lämnat till Inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex
Maria.
Swedeheart kvalitetsindex
I Swedeheart kvalitetsindex hamnar Ljungby sjukhus på plats 12 (delat med tre
adra sjukhus) med 9 av 11 poäng och Centrallasarettet i Växjö hamnar på plats 22
med 8 av 11 poäng (delat med 10 andra sjukhus) av de totalt 72 sjukhus som
deltar i mätningen
Standardiserade vårdförlopp
Kronoberg ligger i topp tre i Sverige 2017 gällande att starta behandling i
enlighet med standardiserade vårdförlopp.
Blodsockermätare
Kronberg är bäst i Sverige gällande andelen patienter med diabetes typ 1 som har
en kontinuerlig blodsockermätare.
Betaldagar/kommun
Region Kronoberg har ett mycket bra samarbete med länets kommuner gällande
att få färdigbehandlade patienter att komma hem och få lämpligt stöd och boende
i sin hemkommun.
Kö hörselvården
Väntande till första audiogram: 245 personer, 24 veckor
Nybesök hörhjälpmedel: 748 personer, 51 veckor
Aktuellt barn- och ungdomspsykiatrin
- Förändringsarbetet tillsammans med Sirona Helath Solutions AB är påbörjat
- Ett kliniskt lektorat i psykologi är tillsatt.
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- Högintensivt arbete med samverkanspartner pågår för att få en gemensam bild
av flöden och uppdrag
- Förslag på nyckelindikatorer för samarbetet med Sirona Helath Solutions AB är
snart klara
Väntande specialistvård
Totalt antal väntade till läkarbesök den 31 januari är 5139 patienter, vilket innebär
en minskning med 305 patienter under januari.
Väntande behandling
Totalt antal väntande till operation/behanding är den 31 januari 3144 patienter,
vilket är en minskning med 66 patienter under januari. Jämfört med januari 2017
har antalet väntande minskat med 208 patienter.
Yttranden
Thomas Ragnarsson (M), Eva Johnsson (KD), Marianne Eckerbom (C) och BrittLouise 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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§21

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Britt Bergström (V) och
Marita Bengtsson (MP) deltar på Förebyggande arbete på Kronobergs läns familjecentraler
den 19 mars.
Sammanfattning

- Förebyggande arbete på Kronobergs läns familjecentraler, 19 mars
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämndens besluta
att NN deltar på Förebyggande arbete på Kronobergs läns familjecentraler den 19 mars.

Beslutsunderlag

• Inbjudan - Förebyggande arbete på Kronobergs läns familjecentraler, 19 mars
Paragrafen är justerad
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§22

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

•
•
•
•
•

SKL:s sammanställning över landstingens och regionernas
patientavgifter för år 2018.
18RGK252-1 Slutrapportering från överenskommelsen om insatser för att
förbättra vården för personer med kronisk sjukdom
18RGK302-2 Bilaga - Statens bidrag till landstingen för kostnader för
läkemedelsförmånerna m.m. för år 2018, överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting
18RGK311-1 Samverkansavtal gällande uppdragsutbildning - Vård och
behandling vid allergi, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
Avtalsperiod: 2018-01-01--2018-12-31
18RGK319-1 Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och kommunerna i
Kronoberg gällande in- och utskrivning av patienter i slutenvård

Paragrafen är justerad

