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§89

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-08-23.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-08-23.
Paragrafen är justerad
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§90

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2018-09-03 kl. 17:00.
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 2018-09-03 kl. 17:00.
Paragrafen är justerad
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§91

Informationsärende: Uppföljning
ekonomi - Medicinskt
servicecentrum
Beslut

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

Marie Jadner, centrumchef medicinskt servicecentrum, och Fredrik Larsson,
verksamhetschef röntgen, presenterade medicin- och servicecentrums verksamhet.
I centrumets verksamhet ingår röntgen, klinisk fysiologi, klinisk kemi och
transfusionsmedicin, klinisk mikrobiologi, vårdhygien, medicinsk fysik och teknik
samt klinisk patologi och cytologi.
Under en vanlig vecka genomför verksamheterna inom medicinskt
servicecentrum bland annat 200 st. röntgenundersökningar med magnetkamera,
89 st. ekokardiografier, 87 000 st. analyser, 180 st. blodgivarbesök, 290 st.
patologiremisser som genererar 2900 st. analyser, åtgärdar 35 felanmälningar på
medicinsk teknisk utrustning samt tillverkar 9600 st. odlingsplattor för
mikrobiologiska odlingar.
Ekonomi
Medicinskt servicecentrum har efter juli 2018 ett överskott på drygt 4 miljoner
kronor. Verksamheten har arbetet proaktivt för att få ner personalens övertid
vilket utöver lägre kostnader även resulterat i låga sjukskrivningstal. Behovet av
hyrpersonal är nu lägre än vid införandet av det nya röntgeninformationssystemet.
Olika delar av centrumets verksamhet har olika finansieringsmodeller och det
finns en önskan om att minska antalet finansieringsmodeller.
Röntgen
Röntgen arbetar efter medicinska prioriteringskoder - akuta som röntgas direkt,
prioritering 1-4 som röntgas inom 1-4 veckor, kontroller (oftast cancer) som
röntgas efter det intervall som är bestämt samt elektiva/oprioriterade. Kön till
röntgen består av de undersökningar som är elektiva/oprioriterade. Verksamheten
kommer under hösten påbörja insatser som t.ex. kvällsöppet fyra kvällar i veckan
för MR-röntgen, helgöppet för skelettröntgen samt andra insatser i syfte att fram
till våren 2019 arbeta bort de köer som idag finns.
Då alla röntgenundersökningar innebär att patienten utsetts för strålning
finns sedan 1 juni 2018 en ny författning från Strålsäkerhetsmyndigheten som
kräver att alla röntgenundersökningar ska vara ändamålsenliga och ha ett tydligt
uttalat medicinskt syfte. Det finns även ett tak på hur många PET/CTundersökningar som kan göras i befintliga lokaler. Ska det göras fler behöver
strålskyddet förbättras.
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Upphandling av en ny datortomograf (DT/CT) till Ljungby lasarett pågår och
löper enligt plan.
RIS/PACS
RIS/PACS (röntgeninformationssystemet och bildbehandlingssystemet) fungerar
bättre nu än tidigare, men bristande support från leverantören är fortfarande ett
problem. Förbättringsarbete pågår kontinuerligt.
Mammografi
Mammografin har tre nya maskiner igång och har ett screeningintervall på 18
månader vilket är i enlighet med Socialstyrelsens rekommenderade intervall på 1824 månader. Arbetet med rätt använd kompetens fortsätter och att framtidssäkra
läkartillgången är en prioriterad fråga. De nya metodiker som finns för
mammografi innebär att varje undersökning troligtvis kommer ta längre tid, men
innebär samtidigt en säkrare och tidigare diagnostik.
Cyklotron
För att genomföra PET/CT-undersökningar krävs radioaktiva isotoper vilket
Region Kronoberg idag köper från Lund. För att kunna göra fler undersökningar i
Kronoberg behöver Region Kronoberg investera i en egen
cyklotronanläggning. En sådan investering kräver strålskyddsanapassade lokaler
samt personal som bedriver verksamheten.
Lyckade satsningar
Exempel på lyckade satsningar som centrumet genomfört är: marknadsföring av
bristyrken mot bland annat ungdomar, rätt använd kompetens - t.ex. överföring
av läkaruppgifter till biomedicinska analytiker, webbokning för t.ex. blodgivning
och mammografi, dialogmöten med kunder t.ex. primärvården,
kompetensförsörjningsplan med långsiktig behovskartläggning per yrkesgrupp,
helautomatisering av klinisk kemi, genom individuella samtal och minskad övertid
minskat sjukfrånvaron samt förbättrat följsamheten av basala hygien- och
klädregler.
Utmaningar
- Kompetensförsörjningen är en utmaning och röntgensjuksköterskor,
biomedicinska analytiker samt specialistläkare är särskilt svårrekryterade.
- Behovet av de tjänster som medicinsk service erbjuder ökar i och med att allt fler
undersökningar görs och hemsjukvårdens behov av stöd ökar. Det är dock viktigt
att det är rätt undersökningar som görs!
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), Britt-Louise Berndtsson (C), Thomas Ragnarsson (M),
Eva Johnsson (KD) 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.
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Paragrafen är justerad
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§92

Informationsärende: Lägesrapport
Barnens bästa i Kronoberg 20172019 (17RK2254)
Beslut

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

Arbetet med Barnens bästa gäller - i Kronobergs län! påbörjades våren 2017 och efter
cirka ett år av förankring tog styrgruppen våren 2018 fram en handlingsplan med
tidslinje som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade 2018-06-18 beslut om att tillsammans med
samtliga kommuner i länet avdela resurser för processledning 2018-2019.
Rekrytering av processledare pågår. Utöver processledaren behöver varje
huvudman avsätta personella resurser för det fortsatta arbetet. Uppdraget är att
arbeta fram en länsgemensam modell för tidiga insatser till barn och unga med
inspiration av Skottlandsmodellen (GIRFEC).
Syftet är att hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten, skolan och
polisen ska skapa en trygg och säker uppväxt för varje barn genom främjande,
tidiga och samordnande insatser. Barnhälsovården kommer ha en betydande och
avgörande roll i det fortsatta arbetet.
Arbetet med Barnens bästa gäller - i Kronobergs län! har uppmärksammats nationellt
och Kronoberg ingår bland annat som ett av 16 pågående regionala/lokala
arbeten i regeringens nationella utvecklingsarbete för tidiga och samordnade
insatser till barn och unga. Kronoberg är det enda länet i landet där samtliga
kommuner med skola och socialtjänst samt hälso- och sjukvården ingår.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), 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
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§93

Informationsärende: Återkoppling
införande av läkarbesök via app
(17RK632)
Beslut

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

Mona Lindqvist, verksamhetsutvecklare utvecklingsenheten, informerade om
nuläget införandet av videomöten som en integrerad funktion i Cosmic.
Videomötet kommer fungera så att behandlaren ansluter till mötet via tidboken i
Cosmic och patienten kan ansluta sig via 1177.se eller via appen Min hälsa.
Identifiering av patienten sker via mobilt bankID. Uppsala är först ut att testa och
planerar att påbörja breddinförande på alla vårdcentraler med start i slutet av
augusti.
Region Kronoberg kommer starta med ett pilotprojektet som syftar till att skaffa
kunskap och erfarenhet inför ett breddinförande. Kronobergs pilotenheter är
logopeder och psykolog inom Lasarettsrehab, Vårdcentralen Lammhult,
primärvårdsrehab nordost, Vårdcentralen Teleborg Campushälsan samt eventuellt
en vårdcentral i privat regi. Utvärdering av pilotprojektet kommer ske efter tre
månader eller 50 genomförda videomöten.
Yttranden
Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C) och Roland Gustbée (M) yttrade
sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse: Läkarbesök via app
 Delrapport 2018-08-15 uppdrag läkarbesök via app
Paragrafen är justerad
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§94

Informationsärende: Hälso- och
sjukvårdsdirektörens rapport
Beslut

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

IVO-anmälan
Dödsfall efter fallolycka: En patient föll sommaren 2016 ur sängen på
Centrallasarettet i Växjö eftersom sängen saknade uppfällda grindar. Patienten
slog sig då så illa att det krävde en blodtransfusion. När en central venkateter
skulle sättas gick något fel och ena lungan punkterades. Därefter försämrades
patientens tillstånd snabbt och hen avled en vecka senare. Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) har efter en anmälan från en anhörig kritiserat att
verksamheten har brustit i att bedöma och minimera risken för fallskador samt att
sjukhuspersonalen inte tog kontakt med anhöriga när patientens tillstånd snabbt
försämrades.
Sommaren 2018
Under stora delar av sommaren har det varit ansträngt på Centrallasarettet i Växjö
på grund av ett lågt antal öppna vårdplatser. Med anledning av detta har
verksamhetsmöten hållits varje dag och genom ett bra samarbetsklimat där
verksamheter har hjälpt varandra över gränser har mycket kunnat lösas. Det
dagliga nuläget har kommunicerats ut till medarbetarna vilket också upplevts som
positivt.
En enkät som ska undersöka hur årets sommar har upplevts har skickats ut till
verksamhetschefer, centrumchefer och vårdplatskoordinatorer. Chefläkaren ska
även göra en sammanställning av avvikelser.
Ny rutin för cellprovstagning
Sedan i april 2018 innehåller inbjudningar till cellprovstagning en inbokad tid. Den
nya rutingen är ett försök att förbättra länets screeningfrekvens.
Hörhjälpmedel
Antal väntande nybesök juli: 808 st., 51,5 v.
Antal väntande audiogram juli: 332 st., 19 v.
De nya audionomer som anställts har nu påbörjat sina anställningar.
Datortomografi Ljungby lasarett
Upphandling pågår och leverans av den nya apparaten beräknas ske i slutet av
året. Leverans av den apparat som ska ersätta den befintliga beräknas ske i början
av 2019.
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Tillgänglighet
Antal väntande till planerat nybesök hos läkare och planerad operation/åtgärd har
ökat under sommaren. Detsamma gäller för antal väntande till nybesök,
behandling och utredning hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). BUP kommer
införa öppna tidböcker för samtliga medarbetare med start i september vilket
förväntas påverka tillgängligheten positivt.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M), Thomas Ragnarsson (M), BrittLouise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD) 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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§95

Månadssammandrag juli 2018 hälsooch sjukvårdsnämnden (18RGK109)
Beslut

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

Hälso- och sjukvårdens ekonomiska resultat uppgår efter juli 2018 till -15,7 mnkr
jämfört med budget. Resultatet innebär en förbättring med 24 mnkr jämfört med
juniresultatet som slutade på -39,7 mnkr. Förbättringen förklaras av
säsongvariation med lägre kostnader för personal, material och läkemedel, intäkter
för såld vård samt tillkomna statsbidrag. Rullande 12-månadersresultatet förbättras
och uppgår till -35,6 mnkr. Beslutade men ej påbörjade satsningar i tilläggsbudget,
påverkar det ackumulerade resultatet positivt med ca 35 mnkr. De största
osäkerhetsfaktorerna för den fortsatta ekonomiska utvecklingen utgörs av
möjligheterna att fasa ut hyrpersonal, resultateffekt av nya statsbidrag och
tilläggsbudget samt kostnader för köpt vård och läkemedel.
Yttranden
Ove Löfqvist (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

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

 Förslag till beslut: Månadssammandrag juli 2018 hälso- och sjukvårdsnämnden
 Månadssammandrag juli 2018 hälso- och sjukvårdsnämnden rev. efter hälsooch sjukvårdsnämndens presidieberedning 2018-08-20
Paragrafen är justerad
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§96

Synpunkter till trafiknämnden inför
svar på medborgarförslag angående
medicinska intyg (18RGK493)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att överlämna framtagna synpunkter till trafiknämnden avseende
medborgarförslag angående medicinska intyg.
Sammanfattning

Barbro Karlsson har lämnat ett medborgarförslag om att Region Kronoberg bör
ändra sitt regelverk angående medicinska intyg för behov av framsätesplats
alternativt buss vid transport med serviceresor. Förslagsställaren menar att det är
krångligt och ineffektivt för patienter och anhöriga att behöva förnya intyget var
6:e månad.
Regionfullmäktige har överlämnat ärendet till Trafiknämnden för beslut. Hälsooch sjukvårdsnämnden lämnar synpunkter på medborgarförslag kopplat till det
gällande regelverket för sjukresor till Trafiknämnden.
I gällande regelverk för sjukresor, vilket beslutades av hälso- och
sjukvårdsnämnden 2016-10-19 § 118, anges att billigaste färdsätt alltid ska gälla för
sjukresor med buss, tåg eller privatbil. Sjukresor är endast aktuellt om det är
medicinskt motiverat. Regelverket avseende krav på förnyelse av intyget var 6:e
månad har tillämpats under flera år och har sin grund i att ett flertal personer har
utnyttjat sitt intyg på ett felaktigt sätt. Det medför ökade kostnader för hälso- och
sjukvården och det är därför viktigt att Region Kronoberg med hjälp av tydliga
riktlinjer gällande tidsbegränsade intyg försäkrar sig om att de som använder sig av
sjukresor har ett behov av det och att det är medicinskt motiverat enligt gällande
regelverk.
Det totala antalet sjukresor och den totala kostnaden för sjukresor ökade under
2017. Det är tvärtemot hälso- och sjukvårdens intentioner att minska kostnaderna
för sjukresor. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutande därför vid sammanträdet
2018-03-31 § 7 att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att i samråd med
länstrafiken göra en översyn av regelverket för patientresor och tillämpningen av
det med målsättningen att erbjuda relevanta sjukresor med minskade kostnader.
Denna översyn pågår.
Patienten har ett ansvar för att ha kontroll över när intygen behöver förnyas. För
att minska risken för att patienter och närstående att vara utan ett intyg om
behovet finns, meddelar serviceresor i god tid innan att ett intyg håller på att gå ut.
Patient eller närstående kan då kontakta vården via 1177.se eller den verksamhet
som besöket gäller. Regelverket som är framtaget är till för att bidra till en vård
som är tillgänglig och jämlik för alla och för dem med störst behov.
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Det är givetvis olyckligt när patienter och närstående upplever att ett regelverk
försvårar kontakten med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsnämndens
bestämda intention är att alla patienter och närstående på bästa möjliga sätt ska
kunna ta sig till och från sina vårdbesök. En eventuell ändring i rådande regelverk
får hanteras i den pågående översynen.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att överlämna framtagna synpunkter till trafiknämnden avseende
medborgarförslag angående medicinska intyg.
Expedieras till

Trafiknämnden
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Svar på medborgarförslag angående medicinska intyg Synpunkter till Trafiknämnden inför svar på medborgarförslag
 Tjänsteskrivelse: Svar på medborgarförslag
 Medborgarförslag: Medicinska intyg till serviceresor
 §44 TN Medborgarförslag om medicinska intyg
Paragrafen är justerad
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§97

Svar på motion: Läkarintyg vid
sjukskrivning (18RGK406)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Jan Lorenzon (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg ska ta fram
rutiner och en mall för hur läkarintyg ska vara skrivet för att undvika att
Försäkringskassan ska underkänna desamma. Motionären menar att det är ett
välkänt problem att Försäkringskassan inte godkänner läkarintyg utfärdade av
läkare inom sjukvården. Det beskrivs att en av orsakerna till detta är att
läkarintygen är slarvigt och ofullständigt skrivna och att enskilda vårdtagare då kan
drabbas väldigt hårt ekonomiskt utöver kroppsligt och eventuellt psykiskt lidande.
Fakta och synpunkter är inhämtade från processledaren för försäkringsmedicin
och försäkringsmedicinskt sakkunnig överläkare.
Trafikskadeärenden hanteras inte av Försäkringskassan utan av de privata
försäkringsföretagen. För att kunna fatta beslut i skadeärenden anlitar
försäkringsföretagen läkare som sina medicinska rådgivare. De har en annan roll
än behandlande läkare inom hälso- och sjukvården och intygen som motionären
hänvisar till ligger därför inte inom ramen för Region Kronobergs verksamhet.
Försäkringskassan och hälso- och sjukvården kan dock spela en roll i utfallet för
den skadelidande. Förändringar i socialförsäkringsprocessen påverkar
försäkringsföretagens bedömning och även långa handläggningstider inom hälsooch sjukvården påverkar den skadelidande genom att man får vänta länge på sitt
intyg och betydelsefulla uppgifter kan förbises.
För de skadelidande är de involverade aktörernas hantering av deras ärende av
stor betydelse. Det är viktigt att Region Kronoberg, som hälso- och
sjukvårdsaktör inom sjukskrivningsprocessen tar sitt ansvar för att minimerar att
slarviga eller ofullständiga läkarintyg och där handläggningen tar för lång tid
riskerar att drabba den enskilda individen i form av ekonomisk förlust eller fysiskt
och psykiskt lidande. Region Kronoberg följer det försäkringsmedicinska
beslutstöd som är utarbetat av Socialstyrelsen och arbetar aktivt med att förbättra
sin roll i sjukskrivningsprocessen, bland annat genom att hälso- och sjukvården i
nuläget arbetar fram en hållbar struktur för kontinuerlig kompetensförsörjning
och handledning som stöd för sjukskrivande läkare.
Ansvaret att skydda individer som befinner sig en utsatt situation åligger även
andra involverade aktörer. Finansinspektionen har i sin rapport - Skadereglering
vid personskada (2017) framhållit att de kommer att föra en dialog med
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försäkringsföretagen utifrån de förslag som framställts i rapporten, parallellt har
Socialdepartementet lagt fram ett förslag till en ny lagstiftning om
försäkringsmedicinska utredningar. Utvecklingen syftar till att stärka de
försäkrades integritet och säkerhet då försäkringsmedicinska utredningar utförs.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Angående läkarintyg vid sjukskrivning
 Motion till fullmäktige i Region Kronoberg - Läkarintyg vid sjukskrivning
 §49 RSAU Tidssättning av motion - Läkarintyg vid sjukskrivning
Paragrafen är justerad
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§98

Svar på motion: Ge fler vårdgivare
tillgång till gememensamt
journalsystem (18RGK764)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda frågan om privata
vårdgivares möjlighet att använda Cambio Cosmic samt därefter överlämna
utredningen till regionstyrelsen för beslut.
Sammanfattning

Yngve Filipsson(Liberalerna) har i en motion föreslagit möjligheten för vårdgivare
att använda journalsystemet Cambio Cosmic ska utreda samt att uppdra till
regionstyrelsen att fatta beslut i frågan utifrån motionens intentioner och
utredningens resultat.
Motionen lyfter fram styrkan med att Region Kronoberg har ett gemensamt
journalsystem för all regiondriven hälso- och sjukvård inklusive vårdvalets privata
vårdgivare. Genom att erbjuda även övriga privata vårdgivare möjligheten att
använda Cambio Cosmic menar motionären att både högkostnadshantering och
patientsäkerhet skulle stärkas.
För att besvara motionen har kontakter tagits med ansvarig objektsägare för
Cambio Cosmic och avdelningschef IT VIS utveckling och förvaltning.
I nuläget erbjuder Region Kronoberg privata vårdvalsenheter, och även länets
kommuner, att ta del av det gemensamma journalsystemet Cambio Cosmic utan
kostnad. I kontakterna med privata vårdgivare har frågan diskuterats och
intentionen har varit att kunna erbjuda även de att ta del av det gemensamma
journalsystemet. Det finns dock en del svårigheter och oklarheter varför ett beslut
att erbjuda andra privata vårdgivare detsamma behöver utredas.
Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås få uppdraget att utreda frågan om privata
vårdgivare möjlighet att använda Cambio Cosmic.
Yrkanden
Rolf Andersson yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att hälso- och
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sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens
presidieberednings förslag till beslut.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda frågan om privata
vårdgivares möjlighet att använda Cambio Cosmic samt därefter överlämna
utredningen till regionstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag

 Motion - ge fler vårdgivare tillgång till gemensamt journalsystem
 § 100 RSAU Tidssättning av motion - Ge fler vårdgivare tillgång till
gemensamt journalsystem
Paragrafen är justerad
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§99

Svar på motion: Uppbyggnad av
hospice i Kronoberg (18RGK790)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Suzanne Frank (M) har i en motion föreslagit en uppbyggnad av den palliativa
vården i Kronobergs län. Motionären beskriver att Kronobergs län är något av en
vit fläck på kartan beträffade speciellt den specialiserade palliativa vården och att
det i kontakter med professionen inom vården framkommer att det finns ett stort
behov av hospicevård i vårt län. Detta involverar även samarbeten med
kommunerna och en lämplig plats där denna vård kan bedrivas. Motionären anser
att det palliativa rådgivningsteamet kan utgöra en start och ett nav i uppbyggnaden
av hospicevården och att palliativt centrum kan bidra med kompetens. Det
poängteras även att Kampradstiftelsen torde vara intresserad av hospicevård i
länet.
Med anledning av ovanstående föreslår motionären
- att Region Kronoberg, i samverkan med kommunerna i länet, utreder
förutsättningarna för att bygga upp en hospicevård på lämplig plats för behövande
patienter i länet.
Synpunkter är inhämtade från verksamhetschefer och andra nyckelpersoner i
Region Kronoberg som hanterar cancervård samt patienter och närstående med
erfarenhet av cancervård och palliativ vård i Region Kronoberg. Bland annat har
synpunkter inhämtats från överläkare på onkologkliniken/palliativa
rådgivningsteamet. Synpunkterna är inhämtade i samband med genomförande av
utredningen, Förutsättning att tillskapa ett cancercentrum i Region Kronoberg
(2018). Palliativ vård berör dock inte enbart cancerpatienter utan även andra
patienter i behov av långa vårdförlopp eller vård i livets slutskede.
I nuläget finns det inte några särskilda palliativa vårdplatser i Region Kronoberg.
Vård i livets slut kan erbjudas på ordinarie vårdplatser på akutvårdplatser och i
hemmet med stöd av hemsjukvård och palliativa rådgivningsteamet. I Region
Kronoberg finns det inte heller tillgång till palliativ specialistkompetens dygnet
runt. Behovet av en uppbyggnad av den palliativa vården har identifierats av
motionären. Behovet har även identifierats av tillfrågade verksamhetsföreträdare,
specialister och närstående i samband med genomförandet av utredningen –
Förutsättning för att tillskapa ett samlat cancercentrum i Region Kronoberg. De
bedömer att Region Kronoberg behöver bygga upp och skapa en hållbar struktur
för att kunna ge en god palliativ vård inom samtliga verksamheter. Palliativ vård
berör patienter och deras närstående, både i livets slutskede och vid behov av
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långa vårdförlopp.
Utifrån att detta behov har identifierats beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden
2018-06-18 § 80 i samband med återrapporteringen av ovan nämnd utredning att
ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för
uppbyggnad av en utökad palliativ specialistkompetens, palliativa vårdplatser och
hospice. Uppdraget ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde i november 2018. De förslag som lyfts fram i motionen är viktiga att
utreda och ingår i det utredningsuppdrag som är lämnat till hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Angående uppbyggnad av hospice i Kronoberg
 Motion angående uppbyggnad av Hospice i Kronoberg.
 § 101 RSAU Tidssättning av motion - Uppbyggnad av Hospice i Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§100

Svar på remiss: Remiss avseende
förslag till Socialstyrelsens
föreskrifter om nationell
högspecialiserad vård,
Socialstyrelsen, 15563/2018
(18RGK1190)
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.
Den 1 juli 2018 genomfördes ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
vilket innebar att en ny beslutsprocess för den nationella högspecialiserade vården
kom till. Systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av
cancervården ersätts med den nya beslutsprocessen. Syftet är att skapa
förutsättningar för en ökad koncentration av den högspecialiserade vården och
därigenom även för en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård. Den nya
beslutsprocessen innebär att Socialstyrelsen inrättar en ny nämnd, Nämnden för
nationell högspecialiserad vård, som kommer att ta beslut om tillstånd att bedriva
högspecialiserad vård.
Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter om de villkor som ska gälla för tillstånd
att bedriva nationell högspecialiserad vård och om återkallelse av sådant tillstånd.
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om ledningssystem, ansökan om tillstånd,
villkor för verksamheten, begäran om återkallelse av tillstånd och
undantagsbestämmelse. Syftet med föreskriften är att säkerställa att de landsting
som bedriver högspecialiserad vård uppfyller de olika kvalitetskrav som är
förenade med att bedriva sådan vård.
Region Kronoberg har inget att erinra gällande förslaget till föreskriften om
nationell högspecialiserad vård.
Förslag till beslut

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

Socialstyrelsen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om
nationell högspecialiserad vård
 Remissyttrande: Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om
nationell högspecialiserad vård
 Remiss - förskrifter om nationell högspecialiserad vård
Paragrafen är justerad
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§101

Svar på remiss: Rådets
rekommendation om stärkt
samarbete om sjukdomar som kan
förebyggas genom vaccin
Diarienummer S2018/03530/FS
(18RGK1136)
Beslut

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

EU-kommissionen har remitterat ett förslag till Europiska Unionens Råd gällande
rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas
genom vaccination. Förslaget ska behandlas i rådet med målsättningen att det kan
antas före årets slut.
Bakgrunden till det framtagna förslaget är att vaccination på en global nivå
förhindrar miljoner människor från att få sjukdomar som mässlingen, neonatal
stelkramp och säsongsinfluensa. Trots stora framgångar med vaccinationssatsningar insjuknar och dör barn och vuxna fortfarande av sjukdomar som lätt
kan förebyggas genom vaccin. EU-länderna har ett antal gemensamma
utmaningar som avtagande vaccinationstäckning, brister i vaccinförsörjning och
tveksamheter i befolkningen till vaccinationer. Likaså lyfts olikheter mellan
medlemsstaternas vaccinationsprogram fram som ett problem. Dels för att det
riskerar att öka tveksamheten till vaccin och dels för att personer som flyttar
mellan olika länder riskerar att missa vaccinationer. Även utmaningar inom
forskning och utveckling av vacciner liksom utbildning inom vaccinområdet för
vårdpersonal betonas.
Fakta och synpunkter är inhämtade från smittskyddsläkaren.
Region Kronoberg är positiv till förslaget och ser möjlighet till förbättringar
genom ökat samarbete kring vaccinationsfrågor. Detta även om
vaccinationstäckningen i Sverige redan är hög för flertalet sjukdomar som ingår i
våra nationella vaccinationsprogram och rekommendationer. Flera av EUkommissionens förslag till Rådets rekommendation ligger också i linje med de
arbeten som redan pågår inom vaccinationsområdet i Sverige.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-29

att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Expedieras till

Socialdepartementet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot
sjukdomar som kan förebyggas genom vaccin
 Remissyttrande: Förslag rådets rekommendation om stärkt samarbete mot
sjukdomar som kan förebyggas genom vaccin
 Remiss - Förslag till Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot
sjukdomar som kan förbyggas genom vaccination (COM (2018) 244 final.
Paragrafen är justerad
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§102

Svar på remiss: Förslag att
Socialstyrelsens allmänna råd,
SOSFS 1997:15, tillämpning av lagen
(1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga ska
upphöra att gälla, Socialstyrelsen,
15907/2018 (18RGK1076)
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.
Socialstyrelsen önskar synpunkter på att Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS
1997:15) tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga(LVU) ska upphöra att gälla samt tillhörande konsekvensutredning.
De allmänna råden utfärdades 1997 och delar av dem är inte längre aktuella och
stämmer inte överens med rättsläget. Ny praxis har även tillkommit som påverkar
rättsläget. Med anledning av detta planerar därför Socialstyrelsen att besluta att
SOSFS 1997:15 ska upphöra att gälla. Som ett nästa steg avser Socialstyrelsen att
göra en analys av vilket behov av vägledning som finns på området och utifrån
resultatet av analysen besluta om vilken typ av vägledning som eventuellt ska tas
fram. Socialstyrelsen önskar därför information från remissinstanserna angående
de behov som finns av vägledning vid tillämpning av LVU.
Verksamhetschefen för barn- och ungdomspsykiatriska kliniken har lämnat
underlag till remissvaret. Region Kronoberg anser inte att upphörandet av SOSFS
1997:15 bör påverka verksamheten på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i
någon större omfattning och att hanteringen blir likvärdig som i dagsläget.
Förslag till beslut

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

Socialstyrelsen
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Remissyttrande över förslag att Socialstyrelsens allmänna
råd, SOSFS 1997:15, tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga ska upphöra att gälla
 Remissyttrande över förslag att SOSFS 1997:15 ska upphöra att gälla Dnr
15907/2018
 Missiv - förslag att SOSFS 1997:15 ska upphöra att gälla. Dnr 15907/2018.
 Konsekvensutredning - förslag att SOSFS 1997:15 ska upphöra att gälla.
Paragrafen är justerad
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§103

Svar på skrivelse: Skrivelse
angående Socialstyrelsens nya
riktlinjer för stroke från Svenska
logopedförbundet/Slof Kronoberg
(18RGK1073)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Svenska logopedförbundet/Slof Kronoberg.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Svenska logopedförbundet/Slof
Kronoberg.
Skrivelsen lyfter fram logopedens viktiga roll inom rehabilitering efter stroke men
beskriver samtidigt bristen på logopedtjänster inom strokerehabilitering. I
skrivelsen efterfrågas hur Region Kronoberg tänker arbeta för att följa riktlinjerna
med den rådande bemanningssituationen.
Verksamhetschef på rehabiliteringskliniken, verksamhetschef på lasarettsrehab
och processledare för strokeprocessen har lämnat underlag för att besvara
skrivelsen. Region Kronoberg anger i sina riktlinjer för rehabilitering vid stroke att
alla personer som drabbas av stroke i Kronobergs län ska erbjudas tidig och
likvärdig rehabilitering i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer för
stroke. För Region Kronoberg är det en fråga av stor betydelse att man som
patient genom rehabilitering får hjälp med att kunna tala och kommunicera med
sin omgivning efter att ha drabbats av en stroke. Om Region Kronoberg ska
kunna leva upp till insatserna, enligt de nya nationella riktlinjerna, för att förbättra
kommunikativa och språkliga förmågor efter stroke finns det ett utökat
resursbehov då endast en mindre del kan finansieras genom borttagande av andra
åtgärder av logoped. På rehabiliteringskliniken pågår arbete med att identifiera
eventuella insatser som kan klaras inom befintlig budget samt att verksamheten
kommer att lyfta de nationella riktlinjerna i sin helhet i kommande budgetarbete.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C) och Roland Gustbée (M) yttrade sig under ärendets
behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna svar på skrivelse från Svenska logopedförbundet/Slof Kronoberg.
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Expedieras till

Svenska logopedförbundet/Slof Kronoberg
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Svar på skrivelse angående Socialstyrelsens nya riktlinjer för
stroke
 Svar på skrivelse: Angående Socialstyrelsens nya riktlinjer för stroke
 Riktlinje Region Kronoberg - Rehabilitering vid stroke
 Skrivelse med anledning av Socialstyrelsens nya riktlinjer för stroke
Paragrafen är justerad
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§104

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att Britt Bergström (V), Rolf Andersson (L), Eva Johnsson (KD), Britt-Louise
Berndtsson (C), Marita Bengtsson (MP), Ricardo Salsamendi (S), Eva Ballovare
(S), Magnus Carlberg (S), Christina Bertilfelt (S), Michael Sjöö (S) och Charlotta
Svanberg (S) deltar på 10-års jubileum Kvalitetsveckan i Växjö Konserthus på
eftermiddagen den 16 november.
Sammanfattning

- 10-års jubileum Kvalitetsveckan - utdelning av kvalitetspris och drivbänkspris
och mässa, e.m. 16 november, Växjö Konserthus
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att NN och NN deltar på 10-års jubileum Kvalitetsveckan i Växjö Konserthus på
eftermiddagen den 16 november.
Paragrafen är justerad
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§105

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut

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

Nedanstående delegationsbeslut anmäls för kännedom:
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C) 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.
Delegationsbeslut

 18RGK696-8 Centrumchef medicinskt servicecentrumsbeslut nr 8/18 - att
lämna ut material från Region Kronobergs biobank till Skånes
Universitetssjukhus VE Onkologi, Lund.
 18RGK40-1 Chefsläkaresbeslut nr 1/2018
 18RGK17-1 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr 1/2018.
Överförande av HR-resurs från Kirurgi- kvinno och barncentrum till
psykiatricentrum.Bilaga med underlag.
 18RGK17-2 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr 2/2018.
Ärende: Överföring av budgetmedel för akutläkare till Akutkliniken. Bilaga med
underlag.
 18RGK17-3 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr 3/2018.
Ärende: Överförande av Barn- och ungdomshabiliteringen från Kirurgi- kvinno
och barncentrum till Primärvårds- och rehabcentrum.
 18RGK17-4 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr 4/2018.
Ärende: Överförande av externbudget för utprovning av
kompressionsstrumpor från Medicinskt servicecentrum till Kirurgi- kvinno och
barncent
 18RGK17-5 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr 5/2018.
Ärende: Överföring av del av anslag för RHD-screening från Kirurgi- kvinno
och barncentrum till Medicinskt servicecentrum.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-29

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-29

§106

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

 18RGK1167-1 Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med
cancervården
Cirkulär 18:21 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4

Smittrisker som träder i kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens
föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-08-29

§107

Övriga informationsärenden
Beslut

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

Ny organisation
Roland Gustbée (M) frågar när hälso- och sjukvårdsnämnden får information om
hälso- och sjukvårdens nya organisation. Ordförande Charlotta Svanberg (S)
svarar att hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att få information om nya
organisationen på kommande nämnd.
Chefer och värdegrund
Thomas Ragnarsson (M) frågade hur chefer som inte arbetar i enlighet med
värdegrunden "respekt för människan" hanteras? Hälso- och sjukvårdsdirektören
svarar att medarbetarenkäten mäter hur medarbetarna upplever sin arbetsmiljö
och chef. Enheter som "lyser röda" får stöd och hjälp för att åtgärda de problem
som finns.
Gratulation
Ordförande Charlotta Svanberg (S) gratulerar Christina Bertilfeldt (S) som fyllt 50
år.
Avtackning
Ordförande Charlotta Svanberg (S) avtackade nämndsekreterare Lisa Öberg som
ska börja en ny tjänst.
Yttranden
Roland Gustbée (M), Thomas Rangarsson (M), Eva Johnsson (KD), Christina
Bertilfelt (S) och Charlotta Svanberg (S) yttrade sig under ärendets behandling.
Paragrafen är justerad

