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Godkännande av föredragningslista
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Svar på medborgarförslag: Ett NP Centrum med samordnare för barn,
ungdomar och vuxna med NP-funktionsnedsättning
Svar på skrivelse: Behovsanalys av ett NP-centrum i Växjö kommun från
Förvaltningen för arbete och välfärd, Växjö kommun
Informationsärende: Uppföljning ekonomi - Psykiatricentrum
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Månadssammandrag april 2018 Hälso- och sjukvård
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2018 hälso- och
sjukvårdsnämnden
Regelverk för journalen via nätet
Svar på remiss: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och
sjukvården
Svar på remiss: Remissrunda 2 – Nationellt vårdprogram urotelial cancer
och nationellt vårdprogram lungcancer, RCC Syd
Svar på skrivelse: Möjligheten att boka läkarbesök digitalt från Mikael
Johansson (M) Roland Gustbeé (M) Thomas Ragnarsson (M) och Ove
Löfqvist (M)
Kurs och konferens 2018 (politik)
Redovisning av delegeringsbeslut
Anmälningar för kännedom
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§57

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-05-17.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-05-17.
Paragrafen är justerad
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§58

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2018-05-31 kl 10:00.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2018-05-31 kl 10:00.
Paragrafen är justerad
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§59

Svar på medborgarförslag: Ett NP
Centrum med samordnare för barn,
ungdomar och vuxna med NPfunktionsnedsättning (18RGK316)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att tacka för det inkomna medborgarförslaget och att det därmed anses besvarat. Region
Kronoberg hänvisar till att fortsatt dialog om ett eventuellt NP-centrum föreslås föras
inom ramen för Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
Sammanfattning

Miklos Elmberg och Sofi Poulsen har lämnat ett medborgarförslag gällande ett NPcentrum med samordnare för barn, ungdomar och vuxna med NPfunktionsnedsättning. Förslagsställarna hänvisar i sitt medborgarförslag till en
undersökning som Riksförbundet Attention presenterade 2014, ”Till slut tar man slut”.
Riksförbundet Attention är en intresseförening för personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar så som ADHD, Asbergers
syndrom/Autismspektrumtillstånd(AST), språkstörning och Tourettes syndrom.
Undersökningen är gjord bland föräldrar till barn med Asbergers syndrom/AST. 1811
föräldrar svarade på frågor om vilka insatser man fått av kommun och landsting, hur
man upplever stödet från närstående och hur man klarar av att förena arbetsliv och
föräldraskap. Enkäten vände sig till föräldrar i hela Sverige.
Förslagsställarnas skrivelse visar att föräldrarna upplever stress och oro i sitt
föräldraskap och väntas ta fullt ansvar och vara experter på sitt barns
funktionsnedsättning. Resultatet från enkäten visar att var femte förälder inte är nöjd
med den information de fick i samband med att diagnosen ställdes. Många föräldrar
efterlyser en uppföljning av den första informationen efter en diagnos. Många föräldrar
upplever bland annat att de har svårt att räcka till på arbetet, till de andra syskonen, i
relationen till sin partner och att den egna sömnen påverkas. Flera föräldrar uppger i
frisvaren till enkäten att de har blivit sjukskrivna på grund av att barnets skolgång inte
fungerat och att pressen på att hålla ihop alla kontakter blivit för stor. Det finns behov
för tidiga insatser, att mer effektivt följa upp och samordna insatser och stöd samt att
följa barnets utveckling under sin uppväxt och vidare in i vuxenlivet. Förslagsskrivarna
skriver att ”denna samordning bör inkludera möjligheten till befogenheter och mandat
att åt föräldern ta kontakt, skapa kontakter, etablera och samordna insatser samt följa
upp befintliga insatser och stöd.”
Förslagsställarna beskriver ett NP-centrum som en samordnad verksamhet med en
helhetssyn på en persons behov av stöd och insatser kring sin NP-funktionsnedsättning.
I denna verksamhet skulle ett antal personer kunna finnas som arbetar som samordnare
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och avlastar föräldrar till barn eller vuxna med NP-funktionsnedsättning. Stödet skulle
kunna innefatta att ha någon form av journal eller dokumentation kring de behov och
insatser som funnits, finns och som planeras. Förslaget innebär också att det bör finnas
möjlighet att samordna och sammankalla till möten och insatser för att stötta föräldrar
och deras barn med vardagen. I medborgarförslaget föreslås en rad punkter som ett NPcentrum ska innehålla, se medborgarförslaget för samtliga förslag.
Region Kronoberg ansvarar för utredning och ställande av diagnos enligt Hälso- och
sjukvårdslagen, HSL. Detta sker både inom habiliteringen och psykiatrin för barn, unga
och vuxna inom området neuropsykiatri. Förutom sedvanligt uppdrag enligt HSL har
Region Kronoberg ansvar att ge rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS 9§1.
Barn- och ungdomshabiliteringen och vuxenhabiliteringen arbetar med att ge råd, stöd
och behandling till patienter med bland annat NP-funktionsnedsättning. Inom regionens
psykiatricentrum erbjuds en rad insatser för barn och ungdomar och deras familjer med
NP-problematik.
Den samordning och samverkan som finns idag mellan kommunerna och regionen är
SIP, PO-Kronoberg, Barnets bästa i Kronoberg och samverkansöverenskommelse för
socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola gällande personer med psykiska
funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.
Region Kronoberg föreslår att fortsatt dialog om ett eventuellt NP-centrum förs inom
ramen för Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
Yttranden
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 tacka för det inkomna medborgarförslaget och att det därmed anses besvarat. Region
Kronoberg hänvisar till att fortsatt dialog om ett eventuellt NP-centrum föreslås föras
inom ramen för Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
Expedieras till

Miklos Elmberg
Sofi Poulsen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Ett NP-Centrum med samordnare för barn, ungdomar och vuxna
 Svar på medborgarförslag: Ett NP Centrum med samordnare för barn ungdomar och
vuxna med NP-funktionsnedsättning
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 Medborgarförslag ett NP Centrum med samordnare för barn, ungdomar och vuxna
med NP-funktionsnedsättning
 §8 RF Fördelning av medborgarförslag - Införande av ett centrum för
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Paragrafen är justerad
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§60

Svar på skrivelse: Behovsanalys av
ett NP-centrum i Växjö kommun från
Förvaltningen för arbete och välfärd,
Växjö kommun (18RGK451)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Förvaltningen för arbete och välfärd och att fortsatt
dialog om ett eventuellt NP-centrum förs inom Ledningsgruppen för samordning av
länets hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Förvaltningen för arbete och välfärd,
Växjö kommun. Skrivelsen belyser det medborgarförslag som inkommit till Växjö
kommun där förslagsställarna föreslår att ett NP-centrum upprättas i Växjö kommun.
Samma medborgarförslag har inkommit till Region Kronoberg och besvaras i ärende
18RGK316. Kommunfullmäktige i Växjö kommun beslutade i januari 2018 att ge
nämnden för arbete och välfärd i uppdrag att inleda dialog med Region Kronoberg för
att göra en behovsanalys och kostnadsberäkning som omfattar samtliga aktörer.
Nämnden för arbete och välfärd vill med skrivelsen påbörja en dialog med Region
Kronoberg gällande medborgarförslagets förslag samt en eventuell behovsanalys och
kostnadsberäkning för att möta de samordningsbehov som finns.
Region Kronoberg ansvarar för utredning och ställande av diagnos enligt Hälso- och
sjukvårdslagen samt rådgivning och personligt stöd enligt LSS 9§1. Den samordning och
samverkan som idag finns mellan regionen och länets kommuner beskrivs nedan.
Genom SIP, samordnad individuell plan, har den som behöver stöd och vård från flera
olika verksamheter rätt att få en individuell plan över de insatser som finns och som kan
sökas.
Mellan regionen och länets kommuner finns en samverkansöverenskommelse för
socialtjänst, hälso- och sjukvård och skola gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Överenskommelsen avser att åstadkomma
förbättringar för målgrupperna och att verka för att den enskilde får de samordnade
vård- och stödinsatser som behövs.
Personligt Ombud Kronoberg, PO-Kronoberg, är en organisation i samverkan mellan
Region Kronoberg och länets kommuner. Personer över 18 år som har ett omfattande
behov av vård, stöd och service och långvariga kontakter med olika myndigheter kan av
PO-Kronoberg få hjälp och stöd.
Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst har
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ansvar för områden där regionen och länets kommuner behöver samverka.
Ledningsgruppen utgör forum för länsgemensamma strategiska samverkans- och
utvecklingsfrågor.
Berörda verksamhetsföreträdare har lämnat underlag till svar på skrivelsen. Region
Kronoberg ställer sig positiva till Växjö kommuns förslag att inleda en dialog gällande
medborgarförslagets förslag om ett NP-centrum. Region Kronoberg föreslår att fortsatt
dialog förs inom Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och
socialtjänst då det berör länets samtliga kommuner.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svar på skrivelse från Förvaltningen för arbete och välfärd och att fortsatt
dialog om ett eventuellt NP-centrum förs inom Ledningsgruppen för samordning av
länets hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Expedieras till

Förvaltningen för arbete och välfärd, Växjö kommun
Beslutsunderlag






Förslag till beslut: Behovsanalys av ett NP-centrum i Växjö kommun
Svar på skrivelse - Behovsanalys av ett NP-centrum i Växjö kommun
Skrivelse till regionstyrelsen angående NP-centrum.
Bilaga 1 -Yttrande om Medborgarförslag om ett NP-centrum med samordnare för
barn, ungdomar och vuxna med NP-funktionsnedsättning.
 Bilaga 2 - Medborgarförslag NP-centrum
Paragrafen är justerad
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§61

Informationsärende: Uppföljning
ekonomi - Psykiatricentrum
Beslut

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

Magnus Frithiof, centrumchef psykiatricentrum och Marie Persson, centrumcontroller,
presenterade centrumets ekonomi och hur den är kopplad till centrumets
utvecklingsarbete. Cecilia Wallner samt Peder Engman från Sirona Health Solutions
deltog i den del av presenatationen som rörde barn- och ungdomspsykiatrin.
Psykisk ohälsa bland barn och unga
Andelen personer som behandlas med antidepressiva läkemedel samt vårdas för
depression, ångest och neuropsykiatriska tillstånd har högre ökningstakt för
åldersgruppen upp till 24 år än för gruppen över 24 år.
Ekonomi och utvecklingsarbete
Vuxenpsykiatrin har nu en ekonomi i balans och har i sitt utvecklingsarbete bland annat
prioriterat hälsosamtal, vårdplaner, anhörigkontakter och att bli hyroberoende. Alla
psykiatriverksamheter har samma utmaning med hyrpersonal och det är ett arbete som
måste göras gemensamt. Verksamheten har en bemanningsplan och ett inflöde av STläkare som kan täcka upp kommande pensionsavgångar. Den enskilt viktigaste insatsen
att lyckas med har patienternas vårdplaner varit då det påverkar patienter, personal
och ekonomi. Att ta fram vårdplaner var därför tydligt prioriterat i verksamhetens
verksamhetsplan för 2017 och det finns nu 1000 st framtagna planer. Mod och
uthållighet är nyckelfaktorer för att lyckas med utvecklingsarbete. Effekterna kommer,
men det har tagit tid.
För barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är köpt vård den viktigaste faktorn att åtgärda
för att få en ekonomi i balans. Kronoberg ligger högst i landet på grund av att länet inte
har hela vårdkedjan utan istället köper platser i Halmstad. Detta är en utmaning som
även delas av länets kommuner där utomlänsplaceringarna på HVB-hem skulle kunna
vara färre om det fanns fler lokalt tillgängliga platser. Antal individer som BUP hanterar
har ökat från 1313 st 2010 till 1721 st 2017 och det är ett fortsatt tryck på
neuropsykiatrska utredningar. Flest remisser kommer som egenremisser. För att kunna
förbättra kötiden behöver arbetssättet ändras, bland annat behöver arbetet med rätt
använd kompetens utvecklas ytterligare
Team Kronoberg arbetar aktivt med att rätt region ska betala för vården och söker
även ersättning från Migrationsverket. Teamet arbetar också med att patienterna ska
hamna på rätt vårdnivå så snabbt som möjligt. Redan när en kronobergare blir dömd till
rättspsykiatrisk vård så planeras för utslussningen.
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Barn- och ungdomspsykiatrins förändringsprogram
BUP har ett förändringsprogram som de arbetar med inom 8 områden: kultur och
värderingar, ledarskap och medarbetarskap, processer, organisation, resurser och
kompetenser, strategier, verksamhetsidé och vision.
Genomförda åtgärder:
- Medicinsk- och arbetsmiljörevision som resulterat i nio rekommendationer
- Ny organisation
- Ny ledningsgrupp tillsatt
- Arbetsgrupper är tillsatta
- Mål, delmål samt aktiviteter är framtagna.
Pågående åtgärder:
- Patienter ska få träffa en läkare tidigt på BUP
- Remissinstansen ska ses över och stärkas upp
- Hyrpersonalens tid ska användas effektivare
- En ny kallelserutin för ett enhetligare arbetssätt ska införas
- Nya elektroniska processer - uppdaterade tidböcker, obligatorisk utbildning i Cosmic
Planerade åtgärder:
- Fullfölja aktiviteter så att BUP Kronobergs verksamhetsmål uppfylls så som ökad
tillgänglighet, hjälpa patienten att hitta rätt början genom hela vårdåtagandet, ledningen
av verksamheten ska vara trygg och förutsägbar, satsa på kompetens, förbättrad
konflikthanteringsmetod, förbättrad rutin för vårdadministration och förbättrad
samverkan.
- Kontinuerlig vidareutveckling av verksamheten
- Konsekvent mätning och uppföljning för att säkra att åtgärder genomförs och målen
realiseras.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), Ove Löfqvist (M), Marianne Eckerbom (C), Thomas Haraldsson
(C) och Britt Bergström (V) yttrade sig under ärendet 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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§62

Hälso- och sjukvårdsdirektörens
rapport
Beslut

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

LexMaria
Kvarglömd operationsduk: En operationsduk glömdes trots noggranna kontroller kvar
efter en 11 timmar lång operation med många personalbyten. Operationsduken
upptäcktes senare på röntgen efter att patienten klagat på ryggsmärtor. För att minska
risken att något liknande inträffar igen kommer verksamheten att förbättra och se över
sina rutiner. Ett av förbättringsförslagen gäller arbetssättet hur och vilka som
kontrollräknar operationsdukar och instrument under och efter en operation.
Prostatacancervården
Förbättringsarbetet av prostatacancervården fortgår i södra sjukvårdsregionen.
Kronoberg ligger bra till i en jämförelse med andra län.
Semesterläget
Antalet somatiska vårdplatser kommer som lägst att vara 250 st vilket är något färre än
förra sommaren. Då var dock stängningsperioden något
längre. Intensivvårdsavdelningarna stänger inga vårdplatser utan kommer vara fullt
öppna hela sommaren.
Kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården
Kronoberg har under första kvartalet 2018 haft den största minskningen av kostnader
för inhyrd personal i hälso- och sjukvården i Sverige jämfört med samma period 2017.
Totalt minskade 12 landsting/regioner sina kostnader under samma period. Enligt
definitionen av hyroberoende (kostnaderna för inhyrd personal är maximalt 2% av de
egna personalkostnaderna) har nu Skåne, Östergötland och Stockholm uppnått
hyroberoende. Kronobergs kostnader är idag ca 4% av de egna personalkostnaderna.
Verksamhetsstatistik April
Antalet läkarbesök i primärvården har minskat och antal besök till övriga professioner
inom primärvården har ökat jämfört med samma månad förra året. Antalet operationer,
besök i dagsjukvård och akutbesök ökar medan förlossningarna minskar.
Hörhjälpmedel nybesök: Antal väntande 780 personer, 50, 5 veckor
Audiogram: Antal väntande 303, 21 veckor
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Yttranden
Ove Löfqvist (M), Magnus Carlberg (S) 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.
Beslutsunderlag

 Prostatacancer - Regional kvalitetsrapport för 2017 Södra regionen från Nationella
prostatacencerregistret
 Kommentar till Regional kvalitetsrapport Prostatacancer Reg Syd
Paragrafen är justerad
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§63

Månadssammandrag april 2018
Hälso- och sjukvård (18RGK109)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag april 2018 hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter april 2018 ger ett redovisat resultat på -19,2
mnkr jämfört med budget. Aprilresultatet belastas av felaktigheter motsvarande 9 mnkr.
Ett justerat, och mer rättvisande, resultat efter april uppgår därmed till ca -10 mnkr.
Felaktigheterna kommer att rättas till i maj. Det negativa månadsresultatet jämfört med
budget förklaras av kostnader för hyrpersonal och köpt vård. Den prognos som
lämnades i delårsrapporten ligger kvar med ett nollresultat. Prognosen förutsätter dock
att kostnadsreducerande åtgärder genomförs motsvarande 41 mnkr.
Förslag till beslut

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

 Förslag till beslut: Månadssammandrag april 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnden
 Månadssammandrag april 2018 hälso- och sjukvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§64

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning mars 2018
hälso- och sjukvårdsnämnden
(18RGK752)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2018 hälso- och
sjukvårdsnämnden och överlämna den till regionstyrelsen för information.
Sammanfattning

Ett fortsatt besvärligt vakansläge med neddragning av disponibla vårdplatser, liksom
pågående utfasning av framförallt hyrläkare inom primärvården, medför relativt stora
svängningar i hälso- och sjukvårdens produktion och som påverkar tillgängligheten.
Sett ur ett medarbetarperspektiv präglas perioden av minskad sjukfrånvaro, minskat
användande av hyrpersonal, bra anställningsflöde för sjuksköterskor men fortsatt
mycket svårt att rekrytera visa läkarspecialisteter och specialistsjuksköterskor vilket leder
till fortsatt hyrberoende inom dessa områden.
Det ekonomiska resultatet efter mars slutar på -6,1 mnkr jämfört med budget. Rullande
12-månadersresultatet förbättras till -100 mnkr, att jämföra med årsresultatet 2017 som
slutade på -139,6 mnkr. Främsta orsak till resultatförbättringen ligger i den beslutade
tilläggsbudgeten och fortsatt lägre kostnader för hyrpersonal jämfört med 2017. En
helårsprognos exklusive åtgärder för kostnadsreduceringar bedöms till -40,8 mnkr. Till
hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2018-06-18 kommer förslag till åtgärder att
presenteras. Prognos inklusive åtgärdsprogram kan då lämnas med +-0.
Yttranden
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 mars 2018 hälso- och
sjukvårdsnämnden och överlämna den till regionstyrelsen för information.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2018
hälso- och sjukvårdsnämnden
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 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning mars 2018 hälso- och
sjukvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§65

Regelverk för journalen via nätet
(15RK582)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta
att införa sökordet ”Tredje person” som ett dolt sökord i datajournalsystemet.
Sammanfattning

Johan Karlsson, objektsägare för det vårdadministrativa systemet Cambio Cosmic, har
lämnat underlag till beslut.
Invånarna i Region Kronoberg erbjuds stor öppenhet när det gäller att läsa sin journal
via nätet. I nuläget är endast sökordet ”våldsutsatthet i nära relation” dolt i Journalen via
nätet. Det finns behov av att införa sökordet ”Tredje person” som ett dolt sökord i
datajournalsystemet. Det kan finnas situationer då någon annan person än patienten
behöver nämnas i patientjournalen och att det finns risk att denne lider men på något
sätt om det finns öppna uppgifter om personens identitet i journalen. Med nuvarande
rutin är det svårt att dölja uppgifter om tredje person i journalen via nätet och det finns
därför behov av att lägga till sökordet ”Tredje person” som ett dolt sökord. Sökordet
ska enbart användas där vårdpersonal bedömt att information om annan person är
nödvändig för att ge patienten en god och säker vård. Anmälningssekretess finns
reglerat i offentlighets- och sekretesslagen kapitel 25 § 7.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen besluta
att införa sökordet ”Tredje person” som ett dolt sökord i datajournalsystemet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Regelverk för journalen via nätet – förslag till nytt sökord
 Tjänsteskrivelse: Regelverk för journalen via nätet – förslag till nytt sökord
Paragrafen är justerad
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§66

Svar på remiss: Ny lag om
koordineringsinsatser inom hälsooch sjukvården (18RGK555)
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. Promemorian innehåller förslag till en ny lag om
koordineringsinsatser för vissa patienter för att främja återgång till arbetslivet.
Synpunkter är inhämtade från processledaren för försäkringsmedicin.
Region Kronoberg är i sak positiv till förslaget om införande av en ny lag gällande
koordineringsinsatser inom hela hälso- och sjukvården, för att främja återgång i arbete
för individer i behov av särskilt stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.
Region Kronoberg anser dock att utredningen har gjort en tydligt snävare tolkning av
uppdraget jämfört med hur uppdraget ser ut i verksamheterna idag, i synnerhet inom
primärvården. Begränsningen av uppdraget kan få konsekvensen att effekten av
insatserna kan ifrågasättas, avseende om de ger tillräcklig effekt för att främja individens
återgång i arbete eller sysselsättning. Att kartlägga individens situation bedöms som
avgörande för att kunna rikta insatser. Extern samverkan med exempelvis arbetsgivare
bedöms också som en mycket viktig faktor för att möjliggöra och stötta individen i
återgång till arbete.
Gällande utredningens ekonomiska kalkyl ställer sig Region Kronoberg bakom Sveriges
kommuner och landstings (SKL) svar avseende att den varken är heltäckande eller
rättvisande då antagandet bygger på ett arbete som befinner sig i en utvecklingsfas.
Koordineringsfunktionen är i flera delar av hälso- och sjukvårdsverksamheten under
uppbyggnad och utveckling, i stora delar av den specialiserade vården är den ännu inte
införd. Så som uppdraget är utformat och finansierat inom primärvården i dagsläget
innebär lagförslaget att det krävs ändringar avseende uppdragets omfattning och
ersättning till verksamheterna. Kontakter med arbetsgivare kommer att påverkas i och
med lagförslagets begränsning av uppdraget och tillägg av nya arbetsuppgifter, samt
reducering av ersättning.
SKL bedömer att kostnaden för att koordineringsinsatser ska kunna ges inom de
verksamheter där sjukskrivning är vanligt förekommande och ha effekt på sjukfrånvaron
är 916,8 miljoner kronor årligen. Under en initial tvåårsperiod behövs även ett ytterligare
tillskott på totalt 11,5 miljoner kronor för utbildning av rehabiliteringskoordinatorer.
Region Kronoberg står bakom SKL:s förslag, det anses vara avgörande att medel för
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utbildning avsetts under en ingångsperiod. Detta i och med att stora delar av
verksamheten idag saknar tillgång till funktionen vilket kräver att nya medarbetare
utbildas för uppdraget
Förslaget om reduktion av anslaget innebär för Region Kronobergs del att om man ska
kunna bibehålla den funktion som finns idag behövs det ett större anslag. Region
Kronoberg tillstyrker därför att om lagen ska träda i kraft, ska det vara under
förutsättning att omfattningen av uppdraget och tillhörande finansiering
överensstämmer med SKL:s synpunkter.
Förslag till beslut

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

Socialdepartementet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Remissyttrande över ny lag om koordineringsinsatser inom hälsooch sjukvården
 Remissyttrande: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården
 Remiss - Ds Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården. Ds
2018:5.
Paragrafen är justerad
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§67

Svar på remiss: Remissrunda 2 –
Nationellt vårdprogram urotelial
cancer och nationellt vårdprogram
lungcancer, RCC Syd (18RGK788)
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.
Konsekvensbeskrivning för NVP lungcancer har inte skickats med denna remissrunda
två.
I konsekvensbeskrivningen för urotelial cancer beskriver Regionalt Cancercentrum syd
konsekvenser för södra sjukvårdsregionen vid nytt eller reviderat NVP. En stor skillnad
i det nya vårdprogrammet är att immunterapi med s.k. checkpointhämmare nu är
introducerade för patienter med prognos efter cisplatinbaserad kombinationskemoterapi
eller patienter som inte tolererar cisplatin. Föreslaget vårdprogram skiljer sig från dagens
aktuella hantering vad gäller att det blir tätare uppföljningar av patienter med avancerad
sjukdom och efter radikal kirurgi. Detta eftersom det nu föreligger ett
behandlingsalternativ även vid betydande samsjuklighet för dessa patienter vid återfall,
vilket inte varit fallet tidigare. Vad gäller kostnader innebär förslaget att utvecklingen
med möjligheten att nu behandla i ytterligare behandlingslinjer ökar kraven på
mottagningsverksamhet med ett ökat antal mottagningsbesök/uppföljande kontroller
hos läkare och sjuksköterskor.
Berörda verksamhetsföreträdare har haft möjlighet att lämna kommentarer på remissen.
Gällande det nationella vårdprogrammet för lungcancer har Region Kronoberg inga
synpunkter, verksamheten arbetar enligt de senaste rutinerna som följs redan idag.
Gällande det nationella vårdprogrammet för urotelial cancer lämnar Region Kronoberg
inga synpunkter.
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.
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Expedieras till

Regionalt Cancercentrum Syd (RCC Syd)
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Remissrunda 2 - Nationella vårdprogram urotelial cancer och
lungcancer
 Remissyttrande: Remissrunda 2 - Nationella vårdprogram urotelial cancer och
lungcancer
 Remiss - Remissrunda 2 - NVP Urotelial cancer och NVP Lungcancer.
Paragrafen är justerad
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§68

Svar på skrivelse: Möjligheten att
boka läkarbesök digitalt från Mikael
Johansson (M) Roland Gustbeé (M)
Thomas Ragnarsson (M) och Ove
Löfqvist (M) (18RGK695)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Mikael Johansson (M) Roland Gustbeé (M) Thomas
Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M),
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheten att inför
webbtidbok för bedömningsmotagning vid vårdcentralerna,
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheten genomföra
ett pilotförsök med webbtidbok till läkarbesök vid vårdcentralerna samt
att redovisa resultatet vid nämndens sammanträde i oktober 2018.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Mikael Johansson (M) Roland Gustbeé
(M) Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M).
Skrivelsen handlar om vikten av att digitalisera hälso- och sjukvårdens verksamhet i
Region Kronoberg. Skrivelsens avsändare föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden ger
hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att snarast införa möjligheten att boka besök
på vårdcentralerna digitalt. Möjligheten för personalen på 1177 att se lediga tider på de
olika vårdcentralerna ska samtidigt införas.
Det är angeläget att hälso- och sjukvården utnyttjar de digitala möjligheterna att boka
besök. Hälso- och sjukvårdsnämnden delar synpunkterna att det kunde gå snabbare att
öka tillgängligheten till vården genom enklare bokningsförfarande och digitala
vårdmöten. Bokning av tid via webben måste kopplas till någon form av
sorteringsfunktion så att högt prioriterade frågeställningar har förtur till akuttider
alternativt att öppen webbtidbok endast erbjuds till patienter med ett redan känt
vårdbehov pga kronisk sjukdom. Ett helt öppet bokningsförfarande skulle innebära att
tider till t ex läkare inte genomgår ett prioriteringsförfarande vilket med nuvarande
läkartäthet i vår primärvård innebär en risk att de sjukaste patienterna blir utan
läkarkontakt.
Vidare måste införande av de digitala vårdtjänsterna ske i ordnad form i samverkan med
såväl verksamheten som Inera. Digitalisering är ett prioriterat område i hälso- och
sjukvården under 2018 vilket innebär att hälso- och sjukvårdsdirektören har frågan
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under kontinuerlig tillsyn. Införande av de digitala vårdtjänsterna sker i ordnad form i
samverkan med såväl verksamheten som Inera. Digitalisering är ett prioriterat område i
hälso- och sjukvården under 2018 vilket innebär att hälso- och sjukvårdsdirektören har
frågan under kontinuerlig tillsyn. Inom ramen för detta införande och för att påskynda
utvecklingen mot ett större utnyttjande av webbaserad tidbokning skulle möjligheten att
kunna boka besök till olika professioner t ex bedömningsmottagning på vårdcentral
kunna undersökas. Det vore också intressant att undersöka förutsättningarna för att
genomföra ett pilotförsök på någon eller några vårdcentraler med bokning av läkarbesök
via webben.
När det gäller tidbokning via 1177 finns det svårigheter eftersom 1177 inte har Cosmic
som journalsystem. Samtal från patienter i Kronobergs län besvaras också av andra
landsting och regioner, som inte kan boka tider på våra vårdcentraler. Nationellt sett
arbetar regioner och landsting med att avveckla tidsbokningar via 1177.
Yrkanden
Roland Gustbée (M) lämnade följande tilläggsyrkande;
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheten att inför
webbtidbok för bedömningsmotagning vid vårdcentralerna
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheten genomföra
ett pilotförsök med webbtidbok till läkarbesök vid vårdcentralerna
att redovisa resultatet vid nämndens sammanträde i oktober 2018
Efter ajounering yrkar Michael Sjöö (S) bifall till Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande.
Ajounering
Ordförande Charlotta Svanberg (S) ajounerar mötet kl. 10:40. Mötet återupptas kl.
10:45.
Beslutsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att hälso- och
sjukvårdsnämnden fattar beslut i enlighet med Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svar på skrivelse från Mikael Johansson (M) Roland Gustbeé (M) Thomas
Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M).
Expedieras till

Mikael Johansson (M)
Roland Gustbeé (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Ove Löfqvist (M)
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Möjlighet att boka läkarbesök digitalt
 Svar på skrivelse: Möjlighet att boka läkarbesök digitalt
 Skrivelse angående möjligheten att boka läkarbesök digitalt.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-05-23

§69

Kurs och konferens 2018 (politik)
(18RGK98)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att Michael Sjöö (S), Britt Bergström (V) och Thomas Haraldsson (C) deltar på Hur
stärker vi ungas tillit? den 24 september i Växjö.
Sammanfattning

Inbjudningar:
- Hur stärker vi ungas tillit?, 24 september, Växjö konserthus
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att Michael Sjöö (S) och NN deltar på Hur stärker vi ungas tillit? den 24 september i
Växjö.
Beslutsunderlag

 Save the date - Ungas tillit till vuxna
Paragrafen är justerad
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§70

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

 18RGK39-2

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandebeslut 2/2018

Paragrafen är justerad
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§71

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

 17RK1117-30 §42 RF Budget 2018 - utökad ram för läkemedelsförmånen

Cirkulär 18:19 från Sveriges Kommuner och Landsting - studiebesök
politiska partier i vård och äldreomsorg.
 18RGK943-1 Skrivelse till Abbott Scandinavia AB
Paragrafen är justerad

