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§23

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-03-22.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-03-22.
Paragrafen är justerad
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§24

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Britt-Louise Berndtsson (C) att justera protokollet samt
att justering sker 2018-04-06 kl. 13:00 i regionhuset.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att jämte ordföranden utse Britt-Louise Berndtsson (C) att justera protokollet samt
att justering sker 2018-04-06 kl. 13:00 i regionhuset.
Paragrafen är justerad
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§25

Informationsärende: Uppföljning
ekonomi - Medicin- och akutcentrum
Beslut

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

Maria Wiltz, centrumchef medicin- och akutsjukvård, och Anneli Olsson,
centrumcontroller presenterade centrumets verksamhet. Medicinklinkerna har en stor
och komplex verksamhet med många och svårt kroniskt sjuka patienter blodsjukdomar, hormonsjukdomar, diabetes, hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, allergier,
mag- tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar, njursjukdomar och reumatisk sjukvård.
Medicin- och akutcentrum har under de senaste åren haft en stor skillnad
mellan fastställda vårdplatser och disponibla vårdplatser. Under samma period har den
medicinska dagsjukvården ökat kraftigt:
Dagsjukvård

2014

2017

Förändring %

Medicinkliniken i Växjö

4 289

5 130

19,6 %

Medicinkliniken i Ljungby

1 188

1 596

34,3 %

Onkologisk dagsjukvård Växjö

2 811

4 523

60,9 %

Onkologisk dagsjukvård Ljungby

1 013

1 625

60,4 %

Dagsjukvård

9 301

12 874

38,4 %

Dialysbehandling

2014

2017

Förändring %

Dialysenheten Växjö

3 802

5 264

38,5 %

Dialysenheten Ljungby

3 529

3 906

10,7 %
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Dialysbehandling

7 331

9 170

25,1 %

Förklaringar till den ökande dagsjukvården är bättre behandlingsmetoder, ökad
befolkning, att minskad tillgång till vårdplatser styr patienter till öppen vård och
dagsjukvård samt att alltmer övervakning i samband med polikliniska utredningar görs
inom dagsjukvård. Även akutsjukvården har ökat sin produktion med 10,3% mellan
åren 2014 till 2017 bland annat beroende på ökad befolkning, försämrad tillgänglighet
till primärvården samt förändrat sökbeteende till akut sjukvård.
Ekonomi
Medicin- och akutcentrum redovisade ett underskott på 27,2 miljoner för 2017.
Underskottet beror på höga kostnader för läkemdel, hyrpersonal och medicinskt
material. Centrumet har även haft höga kostnader för övertid samt anställt personal för
att täcka upp för kommande pensionsavgångar.
Köpt vård
Största delen av centrumets kostnader för köpt vård rör högspecialiserad vård.
Ögonkliniken skulle dock kunna ta hem:
- Ögonlocksplastik (Utbildning pågår av egna läkare)
- "Enklare skelningsoperationer" (På sikt möjligt att utbilda egna läkare)
- Operationer av grå starr där patienter nu söker sig till en privat aktör i Jönköpings län
via remisser från optiker.
I övrigt pågår löpande utbildning i nya behandlingsmetoder för egen personal. Till
exempel är utrustning inköpt för att kunna utföra endobronkiell ultraljudsundersökning.
Kapselendoskopi skulle också kunna utföras i Kronoberg förutsatt att rätt utrustning
köps in.
Oberoende av hyrpersonal
Akutkliniken förväntas vara hyroberoende inom kort. Medicinkliniken Ljungby är
fortsatt hyroberoende vintertid och har ett minskat hyrberoende av specilistläkare.
Medicinkliniken Växjö och infektionskliniken har behov av allmänsjuksköterskor för att
kunna hålla vårdplatser öppna.
Akutkliniken har lyckats bli fullbemannad genom de satsningar som gjorts på nattindex
1,4, OB bonus, inrättande av akutläkare, förstärkt helgbemanning på akutmottagningen
på Centrallsarettet i Växjö vilket förbättrat arbetsmiljön samt förbättrad introduktion av
nyanställda.
Onkologkliniken är välbemannad i ett nationellt perspektiv och är den enda
fullbemannade strålbehandlingsenheten i Sverige. Kliniken har något högre
grundbemmaning än andra vårdavdelningar och det finns tydliga karriärvägar för
sjuksköterskor inom kliniken.
Överlag är det svårt att rekrytera specialistläkare vilket gör ST-tjänsterna extra viktiga.
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Vårdrelaterade infektioner
Följsamheten till basala hygien- och klädregler har förbättrats och ligger på cirka
80%. Det pågår även utvecklingsarbete för att övergå till engångsmaterial i ambulansen,
förhindra infektioner orsakade av perifer venkateter, minska risken för
urinvägsinfektioner samt vårdrelaterade lunginflammationer.
Vårdplatsöversyn
En ökad bemanning per vårdplats bedöms vara en avgörande framgångsfaktor för
framtida rekrytering. Vårdtyngden och komplexiteten av de patienter som sjukhusvårdas
har ökat.
Palliativa vårdplatser
Kronoberg saknar palliativa vårdplatser på länets sjukhus. För patienter som inte
kan/vill vårdas hemma eller på särskilt boende återstår därför bara
akutvårdplatser. Centrallasarettet i Växjö har nu en palliativkonsult och när den nya
onkologavdelingen i L-huset är klar kommer där finnas fem palliativa vårdplatser för
patienter som är inskrivna hos palliativa rådgivningsteamtet. Det finns dock önskemål
om ett hospice i länet.
Yttranden
Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Britt Bergström (V), Ida Eriksson (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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§26

Hälso- och sjukvårdsdirektörens
rapport
Beslut

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

LexMaria
Brister i läkemedelshantering: I samband med sjukhusvistelse på ett av länets sjukhus
gavs inte patienten alla sina läkemedel. Orsaken är en brist i läkemedelsmodulen. Som
ett result fick patienten en akut saltrubbning som krävde ytterligare sjukhusvård. För att
det inträffade inte ska kunna upprepas har verksamheten sett över sina rutiner och
vidtagit förebyggande åtgärder. Ärendet är lämnat till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) för bedömning enligt Lex Maria.
Verksamhetsutveckling Operation
Operationsenheterna i Växjö och Ljungby har inlett ett verksamhetsutvecklingsarbete
gällande andel operationer som startar på utsatt tid vilket nu gett resultat i en tydlig
förbättring. Operationer i Växjö som startar mer än 30 minuter för sent har under
senaste året minskat från 16,4% till 8,2%. För Ljungby lasarett har andelen minskat från
7,1% till 1,0%.
Influensaläget vecka 11
Antelet influensafall minskar stadigt och influensasäsongen börjar gå över.
Hörhjälpmedel
Antal väntande för nybesök februari 2018: 764 st, 45,5 veckor
Antal väntande audiogram februari 2018: 257 st, 19,5 veckor
Verksamheten har nyligen anställd två ytterligare audionomer och fler är på väg in.
Verksamheten köper även hjälp av ett externt företag.
Vänteläge till mottagning specilistvården
5430 patienter står i kö till vård på specialistmottagningen. Det är en ökning med 271
patienter under februari. Det kan delvis förklaras av en produktionsminskning med 63
planerade nybesök jämfört med samma period förra året, men beror även på ett ökat
inflöde.
Andel patienter som får vård inom ramen för den nationella vårdgarantin (3 månader) är
83% och inom ramen för Kronobergs vårdgaranti (2 mån) är 67%.
Väntande till operation/behandling
Totalt antal väntande till operation/behandling är den 28 febaruari 2018 3 196 patienter,
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vilket är en ökning med 52 patienter under februari.Jämfört med februari 2017 har
antalet väntande ökat med 72 patienter, vilket ska ställas mot en ökning av den
planerade kirurgin med 154 operationer jämfört med motsvarande period 2017. Detta
tyder på ett ökat inflöde av patienter.
Andel patienter som får vård inom ramen för den nationella vårdgarantin (3 månader) är
68% och inom ramen för Kronobergs vårdgaranti (2 månader) är 54%.
Aktuellt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
- Arbetet med en gemensam beskrivning av uppdrag för elevhälsan, socialtjänsten, barnoch ungdomshälsan, barnhabiliteringen samt barn- och ungdomspsykiatrin är påbörjat.
- En struktur för förändringsarbetet är beslutad och påbörjad i BUPs ledningsgrupp.
Vecka 13 startar arbetet i arbetsgrupperna.
- En gemensam rutin för utredningsarbetet/flödet mellan elevhälsan, barnhabiliteringen
och BUP pågår.
- Rekrytering av PTP-psykologer pågår. (PTP - Praktisk tjänstgöring för psykologer)
Vårdplats- och bemanningsöversyn
Vårdplats- och bemanningsöversynen är nu klar och innebär en budgetjustering där 9
miljoner flyttas från vårdplatser till att täcka ofinansierade utökningar i öppenvården.
Förslaget innebär att antalet fastställda vårdplatser (inklusive intensiven,
hjärintensiven och neonatal) minskar från 422 st till 368 fastställda vårdplatser.
Det innebär ingen neddragning i antalet disponibla vårdplatser jämfört med hur många
som är öppna i nuläget utan där finns en god marginal. Hur många av det nya antalet
fastställda vårdplatser som kan hållas öppna styrs av hur många vårdplatser som kan
bemannas.
Läkemedelsgenomgångar
Läkemedelsgenomgångar är ett strukturerat och systematiskt arbetssätt för uppföljning
och omprövning av en patients läkemedelsbehandling. Syftet är att upptäcka, åtgärda
eller förebygga läkemedlesrelaterade probem som till exempel biverkningar,
interaktioner, utebliven eller otillräcklig effekt, avsaknad av eller oklar indikation samt
underbehandling.Under 2017 har primärvården genomfört 889 fördjupade
läkemedelsgenomgångar i teammodell och för 2018 planeras för minst 750 stycken.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C), Thomas Ragnarsson (M) och Eva Johnsson (KD) 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: 2018-03-28

§27

Informationsärende:
Månadssammandrag februari 2018
för hälso- och sjukvårdsnämnden
(18RGK109)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet samt
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att till hälso- och sjukvårdsnämnden
presentera förslag till åtgärder för att uppnå ett nollresultat 2018.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvården redovisar ett resultat på -8,6 mnkr jämfört med budget efter
februari. Rullande 12-månadersresultatet förbättras och uppgår till -124 mnkr, att jämföra
med 2017 års resultat på -139,6 mnkr.
Beslutad tilläggsbudget, personalmiljarden, patientmiljarden bidrag för avgiftsfri
gynekologisk cellprovtagning redovisas under hälso- och sjukvårdsgemensamt
kostnadsställe. Fördelning till rätt konto och kostnadsställe kommer att göras i samband
med delårsbokslut mars.
En försiktig prognos baserad på nu kända förutsättningar lämnas för helåret 2018 på -30
till -50 mnkr. Prognosen inkluderar ett tillskott för ökat statsbidrag läkemedelsförmånen
med 16 mnkr. Beslut avseende detta har ännu inte fattats. De största
osäkerhetsfaktorerna utgörs av fortsatt utfasning av hyrpersonal, resultateffekt av nya
statsbidrag och tilläggsbudget samt kostnad för köpt vård och läkemedel.
Yrkanden
Charlotta Svanberg (S) lämnade följande tilläggsyrkande:
- att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att till hälso- och sjukvårdsnämnden
presentera förslag till åtgärder för att uppnå ett nollresultat 2018.
Beslutsgång
Ordförande Chalotta Svanberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut och att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med hennes tilläggsyrkande.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protkollet.
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Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag

 Månadssammandrag februari 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§28

Uppdrag och finansiella
förutsättningar för centrum inom
hälso- och sjukvård 2018
(18RGK506)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Uppdrag och finansiella förutsättningar för centrum inom hälso- och sjukvård 2018.
Sammanfattning

I bifogad handling presenteras uppdrag, prioriterade områden och finansiella
förutsättningar för respektive centrum. Ramarna har justerats i enlighet med
regionfullmäktiges budget 2018, beslutad tilläggsbudget, för att möjliggöra noll-resultat,
för genomförd vårdplatsöversyn samt för oundvikbara kostnadsökningar. Som en
konsekvens har en differenspost på -50 mnkr och en avstämningspost på -10 mnkr lagts
under hälso- och sjukvårdsgemensamt kostnadsställe. Posterna hanteras av hälso- och
sjukvårdsdirektören och kan reduceras med 23 mnkr i takt med att hyrpersonal fasas ut.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna Uppdrag och finansiella förutsättningar för centrum inom hälso- och sjukvård 2018.
Expedieras till

Centrumchefer
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Uppdrag och finansiella förutsättningar 2018 för centrum inom
hälso- och sjukvård
 Tjänsteskrivelse: Uppdrag och finansiella förutsättningar Centrum 2018-03-26 ver. 2
Paragrafen är justerad
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§29

Taxor och avgifter inom Hälso- och
sjukvården 2019 (18RGK599)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019 i enlighet med bilagor
1-4 samt
att anta Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska enligt reglemente bereda förslag till taxor och avgifter
2019 inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Tidigare har även bidrag inom hälso- och
sjukvården fastställts inom ramen för samma ärende. Bidragsdelen har i år lyfts ur
ärendet för att senare fastställas i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Följande avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård (bilaga 1):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Distanskontakter

Distanskontakter blir en ny kontakttyp som inkluderar befintliga avgifter för
telefonrådgivning med läkare samt videosamtal. Därtill att kontakttypen
”distanskontakt” även inkludera telefonrådgivning med annan vårdgivare än läkare.


Högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvård

Nivån för högkostnadsskydd inom öppen hälso- och sjukvård regleras enligt Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) 17 kap 6 § att högsta tillåtna nivå förändras i takt med att
prisbasbeloppet förändras. 2018: 1100 kronor.
Avgifter i slutenvården (bilaga 2):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Slutenvårdsavgift

Nivån för högsta avgift inom slutenvård regleras enligt Hälso- och sjukvårdslag
(2017:30) 17 kap 2§ att högsta tillåtna nivå förändras i takt med att prisbasbeloppet
förändras. 2018: 100 kronor per påbörjat dygn.


Halverad avgift

Gränsen för ”låg inkomst” ska följa Pensionsmyndighetens nivå för garantipension.
2018: 96 000 kronor.
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Avgifter för intyg och åtgärder/undersökningar (bilaga 3):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Inga förslag till förändringar

Egenavgifter för tekniska hjälpmedel (bilaga 4):
Förslag till förändringar från 1 januari 2019


Högkostnadsskydd

Att avvakta med införandet av högkostnadsskydd för egenavgifter för tekniska
hjälpmedel tills undersökning av ett automatiskt system genomförts.
Yrkanden
Britt-Louise Berndtsson (C) lämnade följande tilläggsyrkande:
"Vi har en pedagogisk utmaning på olika plan när det gäller att göra vida känt att läkare
på våra vårdcentraler är specialister i sin disciplin. Ett sätt att börja är att vi själva kallar
dem allmänspecialister och därmed inte jämställer sjukhusbesök med specialistvård, utan
exempelvis sjukhusvård.
Jag yrkar att vi i Region Kronoberg kallar våra nuvarande och kommande
allmänspecialister just det, allmänspecialist, samt att vi är noga med hur vi benämner
sjukhusvård.
Jag yrkar vidare att en genomgång och revidering görs av aktuella dokument
inklusive hemsidor samt eventuell skyltning för att leva upp till beslutet om hur vi
benämner sjukhusvård och allmänspecialist."
Charlotta Svanberg (S) instämmer i Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) finner att det finns ett förslag till beslut och att
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med Britt-Louise Berndtssons (C)
tilläggsyrkande.
Yttranden
Ann-Charlotte Kakoulidou (S) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen
rekommendera regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019 i enlighet med bilagor
1-4.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Centrumchefer
Enhetschef Kommunikationsavdelningen
Enhetschef Vårdstöd och administration
Beslutsunderlag








Förslag till beslut: Taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården 2019
Bilaga 1 - Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Bilaga 2 - Avgifter i slutenvård
Bilaga 3 - Avgifter för intyg och åtgärder eller undersökningar. Ver. 2
Bilaga 4 - Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Beslut om rekommendation för lägsta nivå av patientavgift vid digitala vårdkontakter

Paragrafen är justerad
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§30

Svar på revisionsrapport:
Granskning av Region Kronobergs
budgetprocess (18RGK436)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs budgetprocess,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport
Granskning av Region Kronobergs budgetprocess till regionstyrelsen och hälso- och
sjukvårdsnämnden. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna följande:
- Dokumenterade ekonomistyrningsprinciper bör uppdateras. Arbetet har inletts och
bör slutföras snarast.
- Förtydliga roller och gränsdragning mellan Regionstyrelsen och Hälso- och
sjukvårdsnämnden samt mellan politiker och tjänstepersoner.
- Utveckla budgetprocessen genom att förbättra kommunikation mellan organisationens
olika nivåer. Arbetet med budget måste på ett tydligare sätt inkludera verksamheterna i
dess förutsättningar och prioriteringar, samt därefter återkopplas på ett tydligare sätt.
- Tydligare beakta och analysera tidigare års utfall inför kommande års budgetar.
- Stöd till verksamheten i vad som ska prioriteras behöver förstärkas.
- Säkerställ att budgeten är förankrad, accepterad och genomförbar inom de ekonomiska
ramar som föreslås innan en budget presenteras för fullmäktige för beslut.
- Krav på kostnadsreduceringar bör vara tydligt adresserade och anpassade efter de
förutsättningar som identifierats i verksamheten.
- Säkerställ att rutiner, åtgärder och uppföljning vid överskridande av tilldelad
budgetram förtydligas och efterföljs.
I svar på revisionsrapport redogör regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för
synpunkter på revisionens rekommendationer.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
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att godkänna svar på revisionsrapport Granskning av Region Kronobergs budgetprocess,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.
Beslutsunderlag

 Svar på revisionsrapport: Granskning av Region Kronobergs budgetprocess Hälsooch sjukvård (rev. efter pHSN)
 Granskning av regionens budgetprocess
Paragrafen är justerad
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§31

Svar på revisionsrapport:
Granskningsrapport om det
föreligger en ändamålsenlig
delegationsordning, samt om den
efterlevs (18RGK435)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.
Sammanfattning

Regionfullmäktiges förtroendevalda revisorer har överlämnat granskningsrapport om
det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs till
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden.
Revisionen önskar ett samlat svar från ovan angivna nämnder. Utifrån granskningen
rekommenderar revisorerna följande gällande hälso- och sjukvårdsnämnden:
- Att Hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att nämnden får en ändamålsenlig
återrapportering av delegerade beslut.
- Att rekommendera att rutinen för anmälan av delegationsbeslut stämmer överens med
rådande arbetssätt.
- Att med anledning av att flertalet ledamöter Hälso- och sjukvårdsnämnden uppger att
delegerade beslut anmäls på ett otydligt sätt rekommenderar vi att nämnden stärker sin
kontroll av återrapporteringen. Detta kan exempelvis ske genom att ett stickprov väljs ut
som redovisas på nästkommande sammanträde.
- Att slutligen rekommendera vi samtliga nämnder att föra en regelbunden dialog om
delegationsordningarnas utformning. Detta för att inte en onödig tröghet i
ärendehanteringen ska uppstå samtidigt som nämnden inte ska uppleva en avsaknad av
insyn och kontroll över de delegerade besluten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden välkomnar revisionsrapporten och ser revisionens
rekommendationer som ett led i det systematiska förbättringsarbetet.
I svar på revisionsrapport redogör hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter på
revisionens rekommendationer.
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Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att för egen del godkänna svar på revisionsrapport Granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning, samt om den efterlevs,
att överlämna svaret till regionstyrelsen samt
att ärendet omedelbart justeras.
Beslutsunderlag

 Hälso- och sjukvårdsnämndens svar på granskningsrapport om det föreligger en
ändamålsenlig delegationsordning. (Rev. efter pHSN)
 Granskning om det föreligger en ändamålsenlig delegationsordning samt om den
efterlevs
Paragrafen är justerad
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§32

Svar på remiss: Kunskapsstöd med
rekommendationer om behandling
vid spelmissbruk och spelberoende
(17RK2450)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialstyrelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss. Synpunkter har inhämtats från Psykiatricentrum,
Primärvårdscentrum samt Avdelningen för folkhälsa och social utveckling.
Region Kronoberg anser att det är mycket positivt att Socialstyrelsen har utarbetat ett
kunskapsstöd gällande behandling vid spelmissbruk och spelberoende. Kunskapen om
detta är bristfällig både inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Det är därmed
ett stort utvecklingsområde. Med dess ansats i aktuell forskning bör kunskapsstödet
kunna utgöra ett relevant och användbart stöd för såväl hälso- och sjukvården som
socialtjänsten. Det bör också ha betydelse för att fastställa tydliga samverkansrutiner och
överenskommelser såväl inom regionen som mellan regionen och kommunerna. I
förlängningen bör detta kunna komma till god nytta för målgruppen, personer med
spelmissbruk och spelberoende.
Region Kronoberg ser gärna att Socialstyrelsen tar ett samlat grepp om hela
problematiken avseende spelberoende/-missbruk även den del som inte är kopplat till
pengar.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialstyrelsen.
Expedieras till

Socialstyrelsen
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid
spelmissbruk och spelberoende. (Rev. efter pHSN)
 Remissyttrande: Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid
spelmissbruk och spelberoende (Rev. efter pHSN)
 Remiss: Behandling av spelmissbruk och spelberoende
Paragrafen är justerad
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§33

Svar på remiss: SOU 2017:111 För
barnets bästa? Utredning om
tvångsåtgärder mot barn i
psykiatrisk tvångsvård (18RGK273)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg är överlag positiva till de förändringar som föreslås i utredningen
eftersom dessa förtydligar och stärker barnets ställning som rättighetsbärare vid
tvångsåtgärder inom psykiatrisk tvångsvård.
Region Kronoberg är positiv när det gäller förslaget till lag om ändring i lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, samt förslaget till lag om ändring i
patientsäkerhetslagen (2010:659).
När det gäller förslaget till lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
har Region Kronoberg synpunkter om behovet av en bättre överensstämmelse mellan
lagen och barnkonventionen med hänsyn till rätten för patienter under 15 år till att
höras i domstol. I övrigt framför vi synpunkter på innehållet och formerna för
rapportering till den nya myndighet som föreslås övervaka psykiatrisk tvångsvård av
barn.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Expedieras till

Socialdepartementet
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Remiss SOU 2017:111 För barnets bästa? Utredning om
tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård
 Remissyttrande: SOU 2017:111 För barnets bästa? Utredning om tvångsåtgärder mot
barn i psykiatrisk tvångsvård
 Remiss: SOU 2017:111 För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn
i psykiatrisk tvångsvård
Paragrafen är justerad
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§34

Svar på remiss: Remissrunda 2
nationellt vårdprogram för malignt
melanom och för tumörer i hjärna
och ryggmärg (18RGK342)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till RCC Syd.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av RCC Syd beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående
remiss. Remissrunda två riktar sig till regionernas linjeorganisationer och huvudmän för
kommentarer gällande organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av innehållet i
vårdprogrammen. Till stöd för remissinstanserna har Regionalt Cancercentrum Syd
(RCC Syd) tagit fram regionala konsekvensbeskrivningar för respektive vårdprogram.
Berörda verksamhetsföreträdare har haft möjlighet att lämna kommentarer på remissen.
Region Kronoberg lämnar inga synpunkter på de båda vårdprogrammen men framhåller
gällande malignt melanom att den begränsade läkarkapacitet som är på hudkliniken och
som sannolikt kommer att fortsätta inom överskådlig tid, måste beaktas.
Teledermatoskopi rekommenderas tydligare än tidigare och denna metod blir ännu mer
viktig i Region Kronoberg med anledning av bristen på hudläkare. För patienter med
familjära melanom ska de skickas till klinisk genetisk avdelning/utredas lokalt med
mutationsanalyser vilket ger ökade kostnader. Patienter med högriskmutation ska följas
enligt ett kontrollprogram som innehåller bland annat helkroppsfotografering och årliga
hudkontroller vilket ska skötas från hudkliniken och det kräver ökad kunskap och ökade
resurser. För patienter med spridda melanom finns läkemedelsbehandling vilket är
kostsamt, läkemedelsbehandlingen leder även till förlängd överlevnad vilket ställer krav
på palliativ vård i olika former.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till RCC Syd.
Expedieras till

Regionalt Cancercentrum Syd, RCC Syd

Protokoll
Mötesdatum: 2018-03-28

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Remissrunda 2 för nationellt vårdprogram för Malignt melanom
och för tumörer i hjärna och ryggmärg
 Remissrunda 2 för nationellt vårdprogram för malignt melanom och nationellt
vårdprogram för tumörer i hjärna och ryggmärg
 Remissrunda 2- NVP Malignt melanom, NVP Tumörer i hjärna och ryggmärg
Paragrafen är justerad
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§35

Svar på skrivelse: Hälsofrämjande
och preventivt skolprogram för
psykisk hälsa bland unga från
Lennart Adell Kind (L) (18RGK348)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Lennart Adell Kind (L) och konstaterar att YAM
kommer att hanteras inom ramen för uppdraget psykisk hälsa som avdelningen för
folkhälsa och social utveckling ansvarar för.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Lennart Adell Kind (L).
Skrivelsen föreslår att programmet YAM, Youth Aware of Mental health, ska erbjudas
skolelever i högstadiet. YAM är ett program som ökar kunskap om psykisk hälsa,
främjar diskussion och utveckla färdigheter för att möta livets svårigheter. YAM, som är
utvecklat av Karolinska institutet, i samarbete med Stockholms läns landsting, har visats
reducera självmordstankar och självmordsförsök hos unga med 50%.
Liberalerna i Region Kronoberg förslår genom skrivelsen att Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar:
-Att kontakta NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk
ohälsa vid Karolinska institutet, för att undersöka möjligheterna att erbjuda YAM i
Kronoberg.
-Att kontakta samtliga högstadieskolor i Kronoberg för att erbjuda YAM.
-Att bygga upp ett samarbete med elevhälsan samt övrig hälso- och sjukvård för att
erbjuda stöd och vård till elever vid behov.
-Att planera för utvärdering och uppföljning av programmet.
Regionala utvecklingsledarna inom psykisk hälsa organiserade under avdelningen för
folkhälsa och social utveckling samt verksamhetschefen för kompetens och lärande, har
lämnat information till svar på skrivelsen. Folkhälsa och social utveckling arbetar med
ett uppdrag inom psykisk hälsa, och där finns uppdraget suicidprevention organiserat.
YAM finns med i länets suicidpreventionsgrupps inventering av vilka utbildningsinsatser
och vilka olika typer av program som finns. I denna grupp ingår representanter från
hälso- och sjukvården, sjukhuskyrkan, anhörigorganisationen SPES, elevhälsan och
Länsstyrelsen. Där har gjorts bedömningen att YAM är ett program med imponerande
resultat och att metoden inte är alltför tidskrävande. Inom verksamhetschefsnätverket
Elevhälsa finns också ett intresse för YAM och möjligheten att starta ett pilotprojekt har
diskuterats.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att YAM är ett program som kan användas i
arbetet med psykisk hälsa och att metodfrågan hanteras inom ramen för uppdraget
psykisk hälsa som avdelningen för folkhälsa och social utveckling ansvarar för.
Yttranden
Rolf Andersson (L) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svar på skrivelse från Lennart Adell Kind (L) och konstaterar att YAM
kommer att hanteras inom ramen för uppdraget psykisk hälsa som avdelningen för
folkhälsa och social utveckling ansvarar för.
Expedieras till

Lennart Adell Kind (L)
Verksamhetschef avdelningen för folkhälsa och social utveckling
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa
bland unga
 Svar på skrivelse: Hälsofrämjande och preventivt skolprogram för psykisk hälsa
bland unga
 Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnen, Region Kronoberg - Hälsofrämjande och
preventivt skolprogram för psykisk hälsa bland unga.
Paragrafen är justerad
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§36

Svar på skrivelse gällande
föräldrautbildning från Karin
Svensson (18RGK391)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att tacka för skrivelsen från Karin Svensson och godkänna svar på skrivelsen.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Karin Svensson. Skrivelsen belyser att
det inte längre erbjuds någon regionledd föräldrautbildning för blivande föräldrar,
istället hänvisas till skriftlig information på 1177.se. I skrivelsen ifrågasätts hur skriven
text kan ersätta den tyngd och trygghet en fysisk utbildning kan ge. Medborgaren har
full förståelse för beslutet att barnmorskor ska användas i direktkontakt med patienter
på mottagningar och förlossningsenheten men föreslår att utbildningstillfällena kan lösas
med tillfälligt inhyrd personal.
Berörda verksamhetsföreträdare har lämnat underlag till svar på skrivelsen. Bristen på
barnmorskor i länet har medfört vakanser och från och med januari 2018 erbjuds inte
föräldrastöd i storgrupp längre. Region Kronoberg prioriterar istället att ta hand om de
gravida enligt basprogrammet med inskrivningar, hälsosamtal och veckokontroller. Om
regionen skulle fortsätta med föräldrastödet på gruppnivå räcker inte
barnmorskeresursen till och vi skulle inte klara att ta emot de gravida enligt
basprogrammet, där blivande föräldrar får individuell information om bland annat
amning och förlossning. Region Kronoberg hänvisar numera istället till det föräldrastöd
som finns på 1177.se. Där finns informationstexter, patientberättelser och filmer och
det finns alltid tillgängligt för blivande föräldrar. Kvinnokliniken kommer att fortsätta
utveckla denna information, bland annat genom att undersöka möjligheten att göra fler
filmer samt tillskapa en chattfunktion. Sidan fyller en viktig funktion och informationen
kommer framöver att finnas på fler språk än svenska.
Att hyra in personal för föräldrautbildning i storgrupp några gånger per termin går i
nuläget inte att ordna varken organisatoriskt eller ekonomiskt. Bedömningen från MVC
är att det är barnmorskor som ska hålla i utbildningen, vilket de i nuläget inte har möjligt
att göra. Det finns planer på att återuppta utbildningen när bristen på barnmorskor är
löst. På familjecentralen i Araby anordnas föräldrautbildning i grupp för blivande
föräldrar.
Yrkanden
Michael Sjöö (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. Charlotta Svanberg (S) instämmer i
Michael Sjöös (S) bifallsyrkande.
Eva Johnsson (KD) yrkar att Region Kronoberg i svar till Karin Svensson bör ange att
Region Kronoberg har som ambition att arbeta i enlighet med intentionerna i skrivelsen.
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Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) finner att det finns två förslag till beslut:
- Michael Sjöös (S) bifallsyrkande till föreliggande förslag.
- Eva Johnssons (KD) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Eva Johnsson (KD) begär votering och den genomförs enligt följande:
- Ledamot som röstar för Michael Sjöös (S) bifallsyrkande röstar ja.
- Ledamot som röstar för Eva Johnssons (KD) yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden bifalla
föreliggande förslag till beslut i enlighet med Michael Sjöös (S) bifallsyrkande.
Ordinarie ledamöter

Ja

Tryggve Svensson (V)

X

Ida Eriksson (M)

Nej

X

Michael Sjöö (S)

X

Christina Bertilfelt (S)

X

Magnus Carlberg (S)

X

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

X

Ricardo Salsamendi (S)

X

Marita Bengtsson (MP)

X

Anton Olsson (M)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Britt-Louise Berndtsson (C)

X

Avstår

Frånvarande
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Eva Johnsson (KD)

X

Rolf Andersson (L)

X

Marianne Eckerbom (C)

X

Charlotta Svanberg (S), ordförande

X

Summa:

8

7

Yttranden
Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Charlotta Svanberg (S) och Michael
Sjöö (S) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att tacka för skrivelsen från Karin Svensson och godkänna svar på skrivelsen.
Expedieras till

Karin Svensson
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Svar på skrivelse om föräldrautbildning. Rev. 2018-03-26
 Svar på skrivelse om föräldrautbildning. Rev. 2018-03-26
 Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden angående föräldrarutbildning inklusive
svar
Paragrafen är justerad
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§37

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

 18RGK463-1 Verksamhetsberättelse Patientnämnden 2017
 18RGK303-2 Uppdrag att utbetala medel- Överenskommelse om
professionsmiljarden
 18RGK497-1 Rapport- Kompetensförsörjning och patientsäkerhet
 18RGK547-1 Statsbidrag till landstingen (motsvarande) för tolktjänst 2018 i
enlighet med regleringsbrev för Socialstyrelsen för budgetåret 2017, anslag 4:2, ap 2.
 18RGK537-1 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i
cancervården 2018
 18RGK547-1 Statsbidrag till landstingen (motsvarande) för tolktjänst 2018 i
enlighet med regleringsbrev för Socialstyrelsen för budgetåret 2017, anslag 4:2, ap 2.

Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning
Paragrafen är justerad
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§38

Övriga beslutsärenden
Sammanfattning

Inga övriga beslutsärenden behandlades vid sammanträdet.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-03-28

§39

Övriga informationsärenden
Sammanfattning

Nya läsplattor delades ut till hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter.
Paragrafen är justerad

