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§40

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar.
att godkänna föredragningslistan enlig förslag daterat 2018-04-20.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna föredragningslistan enlig förslag daterat 2018-04-20.
Paragrafen är justerad
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§41

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2018-05-03 kl. 15:00.
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 2018-05-03 kl. 15:00.
Paragrafen är justerad
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§42

Informationsärende: Uppföljning
ekonomi - Primärvårds- och
rehabcentrum
Beslut

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

Lena Andersson Nazzal, centrumchef primärvårds- och rehabcentrum, och Christna
Barrklint Lind, centrumcontroller, presenterade centrumets verksamhet.
Nationella patientenkäten hösten 2017
Av de patienter som har haft hjälp av rehabilitering i primärvård och öppen somatisk
vård är 85;2% nöjda med helhetintrycket och gällande respekt och bemötande är 93;1 %
nöjda. För Region Kronobergs vårdcentraler är motsvarande siffror att 81,6% är nöjda
med sitt läkarbesök och 85,1% med sitt sjuksköterskebesök som helhet. Gällande
respekt och bemötande är 85,3% nöjda med sitt läkarbesök och 86,6% med sitt
sjuksköterskebesök.
För att komplettera den nationella patientenkäten, som har väldigt låg svarsfrekvens,
kommer Region Kronobergs vårdcentraler att börja mäta patienternas nöjdhet i direkt
anslutning till besöket via terminaler vid entrén.
Bemanning och rekrytering
Nästan alla professioner är svårrekryterade - distrikssköterskor, psykologer, psykosociala
resurser, medicinska sekreterare, logopeder, fysioterapeuter och arbetsterapeuter och
specialister i allmänmedicin. Framtiden ser dock något ljusare ut när det gäller
specialister i allmänmedicin då fler färdiga specialister väljer att stanna inom Region
Kronoberg och det är en fortsatt god rekrytering av ST-läkare till primärvården. I mars
2018 finns 41 vakanta läkartjänster i primärvården vilket till 2020 kan ha sjunkit till 22
vakanta tjänster förutsatt att ST-läkarna väljer att stanna inom Region Kronoberg.
Hyroberoende i primärvården
Arbetet med att bli hyroberoende i primärvården har lett till en mer pressad
arbetssiituation för de sjuksköterskor som tar telefonsamtalen. Arbetet med
hyroberoende har också fört med sig att arbetet med rätt använd kompetens intensifierats
och att fler patienter redan vid första besöket får träffa någon ur primärvårdens andra
personalkategorier - till exempel fysioterapeut eller arbetsterapeut.
Ekonomi
Primärvården har efter mars ett underskott på - 6,6 mnkr jämfört med budget. Bland
annat på grund av att:
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- Det saknas täckning i budget för vissa nya och dyrare barnläkemedel samt
diabetesläkemedel
- Arbetet med att minska hyroberoedet resulterar, utöver minskade kostnader, även i ett
intäktsbortfall på grund av färre läkarbesök.
- Lokalkostnaderna har, på grund av nybyggda och renoverade lokaler, ökat med 7,6
mnkr sedan 2014.
Sommarplanering rehabverksamheter
Öppenvården kommer minska sin verksamhet under sommaren och tar inte in några
vikarier.
För slutenvården gäller att rehabiliteringskliniken mellan veckorna 25-32 minskar
slutenvårdsplatserna från 21 till 12 stycken + 1 akutplats samt 10 dagpatienter.
Smärtrehabiliteringen kommer ha stängt mellan veckorna 27-30.
Lasarettsrehabiliteringen kommer ha en ökad helgbemanning för att sjukhuset ska
kunna skriva ut patienter även på helgerna - en fysioterapeut på lördagar i Ljungby, en
fysioterapeut på lördagar och söndagar i Växjö och en arbetsterapeut på lördagar i
Växjö.
Sommarplanering vårdcentraler
En utvärdering av förra sommaren gjordes i höstas och baserat på den påbörjades en
planering av sommaren 2018. Erfarenheten från tidigare semesterperioder är att det inte
går att förlita sig på hyrläkare - dels är det färre hyrläkare som kan tänka sig att arbete
under semesterperioden och de ger ofta besked sent. Det finns även exempel på
hyrläkare som sent inpå semesterperioden tagit tillbaka sedan tidigare utlovade
veckor. Vårdcentralens storlek, bemanningsläge och lokal avgör om och vart
verksamheten samordnas/flyttas.
Moheda vårdcentral är den vårdcentral som kommer ha längst sommarstängning 2018.
En extra översyn har gjorts och sommarstängningen kommer kortas från tidigare
avviserade 10 veckor till 9 veckor.
Lokalkostnadsmodellen
Primärvårds- och rehabcentrum hyr sina lokaler av regionservice. Regionservice har
lokaltyper i fem prisklasser där vårdcentraler är den näst dyraste klassen mätt i kr/m2.
Lokalerna bedöms även efter ålder och skick.
Varje vårdcentral står för sina egna kostnader/kvadratmeter, men primärvårds- och
rehabcentrum använder sig också av en intern utjämningsmodell för att hjälpa
vårdcentraler med nya lokaler så att de inte behöver stå för hela kostnaden själva.
Vårdcentralerna Sländan och Kungshögen
Vårdcentralerna Sländan och Kungshögen finns i samma byggnad i Ljungby. Då det är
relativt stora vårdcentraler (Sländan har 9 900 listade och Kungshögen har 7 300 listade)
med personal som trivs på sin respektive vårdcentral finns inga planer på att slå ihop de
två vårdcentralerna till en.
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Har Kronoberg många vårdcentraler jämfört med andra län?
Kronoberg har i genomsnitt 6150 patienter listade per vårdcentral vilket är lägst antal
jämfört med länen Kalmar, Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Gotland, Västra Götaland,
Östergötland, Jönköping, Blekinge och Stockholm.
Listade utomläns patienter
Av Region Kronobergs vårdcentraler finns flest listade utomläns patienter på Markaryds
vårdcentral. Därefter kommer Tingsryds vårdcentral och på tredje plats Åseda
vårdcentral.
Hyrläkare på jourläkarcentralerna
Det finns nu fler hyrläkare än tidigare på länets jourläkarcentraler. Centrumledningen
planerar att ta fram ett förslag för att kunna upphandla fler.
Profiler på vårdcentraler
Det ansträngda bemanningsläget har gjort att fokus inte legat på att utveckla
vårdplatsernas profiler, men några finns det: Utbildningscentralerna Kungshögen och
Teleborg, Alvesta vårdcentral som lockar många ST-läkare, Campushälsan Teleborg,
äldremottaggningar finns på vårdcentralerna Markaryd, Strömsnäsbruk och Sländan,
vårdcentralen Skärvet kommer införa möjlighet att lämna prover på morgonen samt ha
BVC öppet kvällstid och vårdcentralen Dalbos BVC kommer jobba med
Rinkebymodellen.
Synpunkter på vårdvalsuppdraget
- Att skriva intyg tar mycket av läkarnas tid. Att påverka kraven på att det är just läkare
som skriver intygen är dock en nationell fråga.
- Ersättningen för hembesök för äldre - primärvården har gjort dubbel så många
hembesök jämfört med vad de får ersättning för.
- Att ersättning utgår efter andel influensavaccinerade är problematiskt då det är svårt
för primärvården att styra hur många som väljer att vaccinera sig.
- Krav på att vårdcentralerna ska ha tillgång till en arbetsterapeut har tagits bort vilket
var synd. Det är en viktig profession.
- Uppdraget gällande psykisk ohälsa är inte tillräckligt brett. Det är inte bara samtalsstöd
som behövs.
- ACG - modellens andel i ersättningen.
- Jouruppdraget - ska det ansvaret ligga på primärvården när bemanningsläget gör att
den är så belastad?
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), Ann-Charlotte Kakoulidou (S), Eva Johnsson (KD), Thomas
Haraldsson (C), Thomas Ragnarsson (M), Ove Löfqvist (M), Roland Gustbée (M),
Ricardo Salsamendi (S) och Ida Eriksson (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
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Paragrafen är justerad
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§43

Informationsärende: Oberoende av
inhyrd personal i vården (16RK2368)
Beslut

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

Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården, presenterade nuläget för att bli
oberoende av hyrpersonal.
Nationellt
Förändringar i den nationella bemanningstrenden kvartal 4 2017 jämfört med samma
kvartal 2016:
- Sex landsting och regioner har minskat sina kostnader: Kronoberg, Skåne,
Västmanland, Stockholm, Västerbotten och Västernorrland
- Elva landsting och regioner har minskat sina kostnader för psykiatrin.
- Åtta landsting och regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal inom
primärvården.
- Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor fortsätter att öka.
Det nationella nätverket för landstings- och regiondirektör har i februari 2018 kommit
överens om att:
- Sätta tydliga delmål för 2018 senast den 16 april.
- Använda dispensförfarande baserat på tydliga riktlinjer där högsta ledningen fattar
beslut om vilka dispenser som ska beviljas.
- Skärpa tillämpningen av bisysslor och lagstadgade tjänsteledigheter
- Indikatorn för när ett oberoende är uppnått är att max 2% av de totala
personalkostnaden består av hyrpersonal. I nuläget är kostnaden drygt 4%.
Nuläge Region Kronoberg april 2018
Utmaningar:
- Medicinkliniken på Centrallasarettet i Växjö har fortsatt hyrbehov gällande
sjuksköterskor
- 60 sjuksköterskor kommer påbörja sin utbildningstjänstgöring för att blir
specialistsjuksköterskor
- Vissa läkarspecialiteter är fortsatt mycket svårrekryterade
- Dispenser har bland annat beviljas till barn- och ungdomspsykiatrin (psykologer och
specialistläkare), vuxenpsykiatrin (sjuksköterskor), kvinnokliniken (barnmorskor),
primärvård (specialister i allmänmedicin), intensivvårdsavdelningen/operation/anestesi
(Specialistsjuksöterskor) och till hudkliniken (Specialistläkare)
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Positiva faktorer:
- Det är fortsatt ett bra söktryck till sjuksköterskeutbildningen i Ljungby
- 60 sjuksköterskor kommer påbörja sin utbildningstjänstgöring för att blir
specialistsjuksköterskor och det är drygt 70 sökande till hösten.
- Rättspsykiatriskaregionkliniken och akuten på Centrallasarettet i Växjö är nu
oberoende av hyrsjuksköterskor
- Kostnaderna fortsätter att minska
- Ökat samarbete och kommunikation kring oberoendesatsningar i landet
- Anställningsflödet och arbetad tid för sjuksköterskor är positivt.
Yttranden
Thomas Ragnarsson (M), Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M), Charlotta Svanberg
(S), Magnus Carlberg (S) och Tryggve Svensson (V) yttrade sig under ärendets
behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§44

Hälso- och sjukvårdsdirektörens
rapport
Beslut

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

LexMaria
Barn avled vid förlossning: Ett barn avled i samband med förlossningen på grund av
skulderdystoci. Händelsen anmäldes till Inpsektionen för Vård och Omsorg. Den
utredning som gjorts kan inte påvisa någon vårdskada. Däremot finns förbättringar som
kan göras rörande hanteringen av högriskpatienter gällande planering, dokumentation
och användning av värkförstärkande läkemedel.
Försenad cancerdiagnos: En patient sökte vård på sin vårdcentral för en knuta på
halsen. Den 80-åriga hyrläkare som undersökte patienten missade vid två tillfällen att
klassificera remisser som akuta vilket försenade cancerdiagnosen. Vårdcentralen valde
att anmäla händelsen till Inspektionen för vård och omsorg. Ärendet är nu avslutat
och läkaren arbetar inte längre kvar på vårdcentralen.
Hörhjälpmedel
Antal väntande för nybesök mars 2018: 764 st, 50 veckor
Antal väntande audiogram mars 2018: 276 st, 18 veckor
Vänteläge till mottagning specilistvården
Personer som väntat för länge enligt vårdgarantin (mer än 90 dagar): 812 st
Ortopedi samt öron, näsa, hals står för med än 600 av dessa patienter
Väntande till operation/behandling
Personer som väntat för länge enligt vårdgarantin (mer än 90 dagar): 875 st.
Av dessa står 494 st i kö till Audiologmottagningen.
Webbesök
Kronobergarnas webbesök hos andra vårdgivare i förhållande till det totala antalet
primärvårdsbesök i Kronoberg har ökat under det senaste året, men ligger på
fortfarande på väldigt liten andel. I februari 2018 var andelen 0,71%.
Region Kronoberg arbetar för att kunna erbjuda webbesök via den app som ingår i
Cosmic.
Nuläge barn- och ungdomspsykiatrin
Tillgängligheten var försämrad under januari-februari vilket är att förvänta sig i
förändringsarbetets uppstartsfas och med en ny ledningsgrupp. I januari var det ett extra
ansträngt läge med flera inläggningar vilket ledde till minskad produktivitet i behandling
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och nybesök. Den interna statistiken visar att tillgängligheten förbättrats från mars.
Arbetsgrupper är uppstartade och har tagit fram arbetsbeskrivningar av vad som ska
genomföras utifrån de nio rekommendationer som verksamheten arbetar med.
Yttranden
Ove Löfqvist (M), Thomas Ragnarsson (M), Eva Johnsson (KD), Charlotta Svanberg
(S) 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.
Paragrafen är justerad
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§45

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag februari 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden.
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.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna Månadssammandrag februari 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Månadssammandrag februari 2018 för hälso- och
sjukvårdsnämnden
 Månadssammandrag februari 2018 hälso- och sjukvården
Paragrafen är justerad
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§46

Årlig sammanställning om
informationssäkerhetsarbetet i
enlighet med HSLF-FS 2016:40 för
verksamhetsåret 2017 (18RGK526)
Beslut

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

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om Journalföring och behandling av personuppgifter i
hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2016:40, ska utsedd informationssäkerhetssamordnare,
minst en gång per år, sammanställa information om arbetet till vårdgivaren, vilka
riskanalyser som gjorts av informationssäkerheten, incidenter som har påverkat
informationssäkerheten och som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada,
uppföljningar som har gjorts samt vilka förbättringsåtgärder som har vidtagits.
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 för verksamhetsåret
2017
 Årlig sammanställning om informationssäkerhetsarbetet i enlighet med HSLF-FS
2016:40 för verksamhetsåret 2017
Paragrafen är justerad
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§47

Svar på remiss: Betänkandet
Etikprövning – en översyn av
reglerna om forskning och hälsooch sjukvård (18RGK334)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Utbildningsdepartementet, Forskningspolitiska enheten.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. I betänkandet lämnas förslag till ändringar i lagen om
etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen. Betänkandet
lämnar också förslag om ett förtydligande och utvidgning av Centrala
etikprövningsnämndens tillsynsansvar samt föreslås vissa ändringar av straffansvar enligt
etikprövningslagen.
Synpunkter har inhämtats från det forskningsetiska rådet inom Region Kronoberg.
Region Kronoberg anser att flera skrivningar i betänkandet behöver förtydligas och att
en konsekvensanalys av betänkandets förslag behöver genomföras. Bedömningen är att
betänkandet kommer att innebära stora konsekvenser avseende vilken typ av
projektarbeten som blivande specialister och annan vårdpersonal inom hälso-och
sjukvården kommer att kunna genomföra. Detta kommer i sin tur att innebära att
kliniker inte kommer att få erfarenhet av att genomföra patientnära studier på
vetenskaplig grund. Resultat av detta kan bli att studenterna inte får den
ämnesfördjupning som är nödvändig för yrkesutövandet och inte heller träning i att
hantera etiska frågeställningar. Vid universitetssjukhus där fler studenter kan genomföra
arbeten inom ramen för pågående forskningsprojekt blir problemet mindre.
Forskningsprojekt vid central- respektive länssjukhusen inom de medelstora och mindre
landstingen och regionerna är dock inte lika ofta förekommande.
Förslag till beslut

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

Utbildningsdepartementet, Forskningspolitiska enheten

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-26

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Betänkandet Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning
och hälso- och sjukvård
 Remissyttrande: Betänkandet Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning
och hälso- och sjukvård
 Betänkandet Etikprövning- en översyn av reglerna om forskning och hälso- och
sjukvård (SOU 2017:104)
Paragrafen är justerad
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§48

Svar på remiss: Screening för
prostatacancer – rekommendation
och bedömningsunderlag
(18RGK394)
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.
Screening innebär att symtomfria personer i en viss åldersgrupp erbjuds undersökning i
syfte att hitta tidigt stadium av cancer när sjukdomen fortfarande är möjlig att bota.
2014 rekommenderade Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda
prostatacancer med PSA-prov till män 50 till 70 år. PSA-prov är ett blodprov som mäter
halten prostataspecifikt antigen. Sedan dess har nya forskningsresultat, både om
screening med PSA-prov och om tester som kan komplettera PSA-prov för diagnostik
av prostatacancer kommit. Därför har socialstyrelsen gjort en ny bedömning av
förutsättningarna för ett nationellt screeningsprogram för prostatacancer.
Den mest betydande negativa effekten av screening för prostatacancer med PSA-prov
och eventuellt efterföljande systematiska vävnadsprov är att många män skulle få en
prostatacancerdiagnos och därefter behandling, trots att deras cancer inte skulle ha
utvecklats till någon allvarlig sjukdom. Cancerdiagnosen och de biverkningar som följer
en behandling skulle påtagligt minska livskvaliteten. Det finns tester som kan användas
som komplement till PSA-prov för att identifiera män som bör genomgå fortsatt
utredning. Socialstyrelsen har utrett ett flertal av dessa tester för att bedöma om dessa
skulle kunna påverka förhållandet mellan positiva och negativa aspekter av ett nationellt
screeningprogram för prostatacancer. Socialstyrelsens samlade bedömning är dock att
det i nuläget inte finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att rekommendera ett nationellt
screeningprogram med PSA-prov kompletterat med dessa tester.
Socialstyrelsen rekommenderar att hälso- och sjukvården inte erbjuder screening för
prostatacancer med PSA-prov, med eller utan kompletterande test före
vävnadsprovtagning. Avgörande för rekommendationen är att nyttan med screening för
prostatacancer med PSA-prov inte tydligt överstiger de negativa effekterna på
befolkningsnivå. Bedömningen är att det i dagsläget inte finns tillräckligt underlag för att
säga hur kompletterande tester till PSA-prov skulle påverka detta förhållande mellan
hälsovinster och negativa effekter.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-04-26

Synpunkter på remissversionen är inhämtade från verksamhetschefen på kirurgkliniken
som inte har några synpunkter att lämna.
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
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Remiss screening prostatacancer
 Remissyttrande: Remiss screening prostatacancer
 Remiss Screening prostatacancer
Paragrafen är justerad
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§49

Svar på remiss: Promemoria med
förslag till en treårig utbildning för
tandhygienistexamen (18RGK439)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Utbildningsdepartementet, Universitets- och högskoleenheten.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av utbildningsdepartementet, universitets- och högskoleenheten,
beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Synpunkter är inhämtade från centrumchefen för tandvårdscentrum samt från kundvalsenhetens tandvårdsstrateg.
Region Kronoberg har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss.
I promemorian föreslås att kraven på utbildning för en tandhygienistexamen ska ökas
från nuvarande 120 poäng till 180 poäng vilket motsvarar tre års studier. Syftet med den
utökade utbildningen är att höja kvaliteten så att det studenter som erhåller
tandhygienistexamen har bättre förutsättningar att möta de krav som yrkesverksamheten
ställer på tandhygienister idag.
Region Kronoberg välkomnar och ställer sig bakom förslaget om att
tandhygienistexamen ska uppnås efter att studenten har fullgjort kursfordringar om 180
högskolepoäng. Region Kronoberg vill särskilt lyfta fram vikten av att det fastställs vilka
ämnesområden som ska omfattas för varje termin så att utbildningen blir likställd över
alla utbildningsorter. Den nuvarande skrivningen runt examensordningen tydliggör dock
på ett bättre sätt tandhygienisters ansvarsområde och bör därför inte ändras till den
föreslagna i promemorian.
Förslag till beslut

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

Utbildningsdepartementet, Universitets- och högskoleenheten
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Promemoria med förslag till en treårig utbildning för
tandhygienistexamen
 Remissyttrande: Promemoria med förslag till en treårig utbildning till
tandhygienistexamen
 Remiss av promemoria med förslag till en treårig utbildning för tandhygienistexamen
Paragrafen är justerad
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§50

Svar på remiss: HPV-vaccination av
pojkar i det nationella
vaccinationsprogrammet
(18RGK408)
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.
Synpunkter har inhämtats från smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist.
Tidigare har hälso- och sjukvårdsnämnden lämnat ett yttrande till
Folkhälsomyndigheten i samma fråga. HSN 2017 §81. I beslutet till myndigheten ställde
sig nämnden positiva till HPV-vaccination av pojkar.
Sedan HPV-vaccination infördes i det nationella vaccinationsprogrammet för flickor har
det tillkommit vetenskapligt underlag som talar för att ytterligare fall av cancer skulle
kunna förebyggas varför det är positivt att införa vaccination även för pojkar. Man har
även sett att HPV-vaccinationen av flickor minskar förekomsten av kondylom hos
pojkar genom så kallad flockimmunitet. Om pojkar också erbjuds vaccination så skulle
sannolikt denna flockimmunitetseffekt öka både hos pojkar och hos flickor.
Även ur ett jämställdshetsperspektiv skulle det vara en fördel att ha ett könsneutralt
vaccinationsprogram där HPV-vaccination erbjuds både till pojkar och till flickor. Det
finns också hälsoekonomiska effekter motiverar enligt beslutsunderlaget införandet av
HPV-vaccination till pojkar.
Sammantaget finns det många positiva effekter av att införa HPV-vaccination av pojkar.
Förslag till beslut

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

Socialdepartementet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: HPV-vaccination av pojkar i det nationella
vaccinationsprogrammet
 Remissyttrande: HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
 §81 HSN Remissyttrande: Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar
vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna
vaccinationsprogrammet för barn.
 Remiss: HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
Paragrafen är justerad
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§51

Svar på skrivelse: Rekommendation
rörande nationell nivåstrukturering
av sarkom från Regionala
cancercentrum i samverkan – SKL,
18RGK378 (18RGK378)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Regionala cancercentrum i samverkan.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse gällande rekommendation rörande nationell
nivåstrukturering av sarkom från Regionala cancercentrum i samverkan(RCC i
samverkan). RCC i samverkan har uppdraget att arbeta med nivåstrukturering på
nationell nivå inom cancervården. Sarkom utgör ca 1 % av alla maligna tumörsjukdomar
och utgår från bind- och stödjevävnad vanligast i extremiteter och på bålen. Sarkom kan
uppstå i alla åldrar och kan förekomma på de flesta ställen i kroppen. Sjukdomsgruppen
är heterogen och inrymmer ett 50-tal olika specifika diagnoser. Totalt diagnostiseras ca
600 patienter årligen med sarkom.
Regionala cancercentrum i samverkan har beslutat att rekommendera landsting/regioner
att besluta om nationell nivåstrukturering enligt följande:
-Att avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och
mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom koncentreras till tre
nationella vårdenheter.
-Att uppdrag som nationella vårdenheter lämnas till Karolinska Universitetssjukhuset,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.
-Att de nationella vårduppdragen införs från och med 1 november 2018.
Rekommendationen har förankrats i nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörer och
SKLs sjukvårdsdelegation har uttalat sitt stöd för RCCs arbete med nivåstrukturering.
De nationella vårdenheterna ska tillsammans svara för den mest avancerade
diagnostiken och behandlingen av barn och vuxna med olika typer av sarkom såväl
skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg som buksarkom. De nationella
vårdenheterna ska i dialog med regionala sarkomcentrum regelbundet utvärdera
avgränsningarna mellan det nationella och regionala verksamhetsuppdraget, utifrån den
medicinska utvecklingen och tillgång till bästa kompetens och vid behov föreslå
Regionala cancercentrum i samverkan förändringar. I det nationella uppdraget ingår
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även att vara ledande och drivande inom forskning, att ansvara för utveckling och
utbildning samt kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Regionala cancercentrum i samverkan kommer att följa upp landstingens/regionernas
tillämpning av denna rekommendation. Kvartalsvis uppföljning kommer att ske av en
referensgrupp bestående av linjechefer vid aktuella sjukhus samt sjukvårdsregionala
representanter. RCC i samverkan avser även att två år efter driftstart göra en mer
omfattande uppföljning av de nationella vårdenheternas arbete och resultat.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svar på skrivelse från Regionala cancercentrum i samverkan.
Expedieras till

Regionala cancercentrum i samverkan
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av sarkom,
Regionala cancercentrum i samverkan - SKL
 Svar på skrivlese: Rekommendation rörande nationell nivåstrukturering av sarkom,
Regionala cancercentrum i samverkan - SKL
 Rekommendation - Nationell nivåstrukturering av sarkom.
Paragrafen är justerad
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§52

Svar på skrivelse: Fördela eventuell
semesterstängning jämnt mellan
vårdcentraler från Centerpartiet
(18RGK575)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att tacka för skrivelsen från Centerpartiet och godkänna svar på skrivelsen samt
att inför sommaren 2019 arbeta i skrivelsens intentioner att minimera semesterstängda
vårdcentraler. En åtgärdsplan ska rapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden i
november 2018.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Centerpartiet. Centerpartiet belyser att
vårdcentraler inte ska stängas på sommaren och att eventuell semesterstängning ska
fördelas jämnt mellan vårdcentralerna. Semesterstängning av vårdcentraler leder till
olägenheter för de som är listade på den ena vårdcentralen och dess upparbetade lokala
nätverk, det handlar om möjlighet till nära service och viss kontinuitet. Centerpartiet
skriver att det är naturligt att det är svårt att täcka upp med personal under
semesterperioden men att det vore mera rimligt att vårdcentraler hålls öppna antingen
växelvis eller vissa dagar per vecka i samverkan. Samverkan mellan vårdcentraler är
önskvärd men det bör ske åt båda hållen.
Centerpartiet föreslår därför
- att sommarplaneringen utformas så att stängning av verksamheter undviks så långt
som möjligt,
- att eventuella semesterstängningar planeras mer jämlikt mellan berörda vårdcentraler,
för att minimera negativa konsekvenser både för patienter, listning och rekrytering.
Information till svar på skrivelsen är inhämtat från centrumchef och HR-samordnare på
primärvårds- och rehabcentrum.
Bristen på läkare på vårdcentralerna under sommarmånaderna gör att verksamheten
behöver samordnas till vissa vårdcentraler. Den sviktande läkarbemanningen i
kombination med att de få läkare som är anställda behöver ha semester gör att det är låg
eller ingen läkarbemanning på vissa vårdcentraler. Genom att samverka mellan
vårdcentraler säkerställs tillgång till en god och patientsäker vård med hög kvalitet, god
kompetens samt en bra arbetsmiljö.
En förklaring till att det är vårdcentralerna på mindre orter som stängs är att det inte är
praktiskt möjligt utifrån lokalernas storlek att samordna verksamhet och medarbetare
där. Både personal och patienter behöver ha tillgång till funktionella lokaler med
tillräcklig yta.
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Ambitionen är att kunna erbjuda välbemannade vårdcentraler året om. I det
bemanningsläge som råder måste vi tyvärr göra förändringar under sommarperioden. Vi
försöker på alla sätt minimera stängningar av vårdcentraler genom olika åtgärder och
inför varje sommar gör vi allt vi kan för att det ska bli så bra som möjligt för våra
patienter.
Yrkande
Thomas Haraldsson (C) lämnade följande yrkande:
att arbeta i enlighet med skrivelsen intentioner och återigen se över
sommarens semesterstängningar, främst vad gäller Moheda som är hårdast drabbat och
återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden i juni.
att inför sommaren 2019 arbeta i skrivelsens intentioner att minimera semesterstängda
vårdcentraler. En åtgärdsplan ska rapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden i
november 2018.
Rolf Andersson (L), Eva Johnsson (KD) och Roland Gustbée (M) instämmer i Thomas
Haraldssons (C) yrkande.
Charlotta Svanberg (S) yrkar avslag till första beslutssatsen i Thomas Haraldssons (C)
yrkande.
Charlotta Svanberg (S) yrkar bifall till aktuellt förslag till beslut samt andra beslutssatsen
i Thomas Haraldssons (C) yrkande. Michael Sjöö (S) instämmer i Charlotta Svanbergs
yrkande.
Beslutsordning
Charlotta föreslår efter överläggningar med Thomas Haraldsson (C) att förslagen ställs
mot varandra enligt nedan:
1) att tacka för skrivelsen från Centerpartiet och godkänna svar på skrivelsen.
2) att arbeta i enlighet med skrivelsen intentioner och återigen se över
sommarens semesterstängningar, främst vad gäller Moheda som är hårdast drabbat och
återrapportera till hälso- och sjukvårdsnämnden i juni.
3) att inför sommaren 2019 arbeta i skrivelsens intentioner att minimera
semesterstängda vårdcentraler. En åtgärdsplan ska rapporteras till hälso- och
sjukvårdsnämnden i november 2018.
Charlotta Svanberg (S) frågar hälso- och sjukvårdsnämnden om beslutssats 1 bifalls eller
avslås och finner att den bifalls.
Charlotta Svanberg (S) frågar hälso- och sjukvårdsnämnden om beslutssats 2 bifalls eller
avslås och finner att den avslås. Votering begärs och genomförs enligt följande:
- De som röstar för att avslå första beslutssatsen i Thomas Haraldssons (C) yrkande
röstar ja.
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- De som röstar för att bifalla första beslutssatsen Thomas Haraldssons (C) yrkande
röstar nej.
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar avslå
första beslutssatsen i Thomas Haraldssons (C) yrkande.
Ordinarie ledamöter

Ja

Tryggve Svensson (V)

X

Roland Gustbée (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

Ove Löfqvist (M)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Thomas Haraldsson (C)

X

Eva Johnsson (KD)

X

Rolf Andersson (L)

X

Ida Eriksson (M)

X

Charlotte Svanberg (S), ordförande

X

Avstår

Fråvarande
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Totalt:

8

7

Charlotta Svanberg (S) frågar hälso- och sjukvårdsnämnden beslutsats 3 bifalls eller
avslås och finner att den bifalls.
Yttranden
Thomas Haraldsson (C), Michael Sjöö (S), Rolf Andersson (L), Eva Johnsson (KD),
Charlotta Svanberg (S) och Roland Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieebredning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att tacka för skrivelsen från Centerpartiet och godkänna svar på skrivelsen.
Expedieras till

Britt-Louise Berndtsson
Marianne Eckerbom
Thomas Haraldsson
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Fördela eventuell semesterstängning jämnt mellan vårdcentraler
 Svar på skrivelse: Fördela eventuell semesterstängning jämnt mellan vårdcentraler
 Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg - Fördela eventuell
semesterstängning jämnt mellan vårdcentraler
Paragrafen är justerad
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§53

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M), Marita Bengtsson
(MP) och Michael Sjöö (S) deltar på IBH-konferens 2018 i Växjö 13-14 september.
Sammanfattning

Inbjudningar:
- IBH-konferens 2018, 13-14 september, Växjö. (IBH - Integrerad beteendehälsa) Mer
information finns på www.ibhkonferens2018.se
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidiebredning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M) och NN deltar på IBH-konferens
2018 i Växjö 13-14 september.
Paragrafen är justerad
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§54

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.
Delegationsbeslut






18RGK39-1
18RGK696-1
18RGK696-2
18RGK696-3

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandesbeslut 1/2018
Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 1/18
Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 2/18
Centrumchef medicinskt servicecentrumsbeslut nr 3/18

Paragrafen är justerad
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§55

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

 18RGK717-1.1
Skrivelse angående avsaknad neurologer i Region
Kronoberg (Maskad på grund av sekretess)
 18RGK717-2 Svar på skrivelse: Angående avsaknad av neurologer i Region
Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§56

Övriga beslutsärenden
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (S) att i en
skrivelse till Abbott Scandinavia Aktiebolag påpeka att det inte är acceptabelt att de inte
kan leverera upphandlade sensorer för blodsockermätning i enlighet med avtal.
Sammanfattning

Glukosmätning
Thomas Haraldsson (M) lyfte att Abbott Scandinavia Aktiebolag, som är upphandlad
leverantör av senesorer för blodsockermätning, inte leverar enligt avtal. Det för med sig
att patienter med företrädesvis diabetes typ 1 inte längre kan läsa av sitt blodsocker med
sin mobiltelefon.
Yttranden
Thomas Haraldsson (M), Charlotta Svanberg (S) och Michael Sjöö (S) yttrade sig under
ärendets behandling.
Paragrafen är justerad

