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§108

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-09-20.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-09-20.

Paragrafen är justerad
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§109

Val av justerare och justeringsdatum

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2018-10-01 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 2018-10-01 kl. 10:00.
Paragrafen är justerad
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§110

Informationsärende: Uppföljning
ekonomi - Rättspsykiatriska
regionkliniken

Beslut

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

Vid dagens sammanträde redogör Tina Fogelklou, verksamhetschef vid
Rättspsykiatriska kliniken i Växjö och David Wirdelöv, Säkerhetsansvarig vid
Rättspsykiatriska kliniken i Växjö för följande:
- Rättspsykiatriska kliniken i Växjö är intäktsfinansierad verksamhet.
Intäktsfinansieringen medger intäkter och kostnader.
- Beläggningsgrad på Rättspsykiatriska kliniken i Växjö är i september 2018 103
%.
- Ett abonnemangssystem har skapats inom den södra sjukvårdsregionen i syfte
att stärka samverkan och styra "rätt" patienter till Rättspsykiatriska kliniken i
Växjö. Abonnemanget beräknas på genomsnittet av en simulerad självkostnad
under en tre-årsperiod.
- Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård avser
färdigbehandlade patienter. För patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård ska
kommunens betalningsansvar fram till och med den 31 december 2018 inträda
först efter 30 dagar efter det att en underrättelse har skickats, om inte kommunen
och landstinget har kommit överens om annat.
- Verksamhetsplan 2018 för Rättspsykiatriska kliniken i Växjö innehåller bland
annat fullmäktiges mål om attraktiv arbetsgivare. Kliniken står inför stora
utmaningar i arbetet med att rekrytera och behålla medarbetare. Med förändrade
krav, begränsade personella resurser, ökad personalrörlighet och förväntningar
från nästkommande generation är förbättringsområdet attraktiv arbetsgivare ett
prioriterat mål för verksamheten inom ramen för verksamhetsplanen.
- Kliniken har upprättat ett arbetssätt för att vara en kvalitetsorganisation.
Arbetssättet innebär bland annat att det finns en styrgrupp för
patientsäkerhetsarbete, förbättringar och kvalitet. Vårdutveckling sker genom
teamarbete, vårdprogram och förbättringsarbete.
- Riskbilderna har minskat betänkligt sedan 2007 framförallt sedan hösten 2017
och nu ännu mer början av 2018. Mätcluster och indikatorer används för att se
om kliniken ligger högt eller lågt utifrån risker.
- Arbetsläder ska införas på kliniken under 2019.
- Diskussion angående om- och utbyggnation förs för senare ställningstagande.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
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att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§111

Informationsärende: Hälso- och
sjukvårdsdirektörens rapport

Beslut

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

Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson redogör för följande under
hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport:
- IVO-anmälan om hudskada.
- Regiondirektören har fått i uppdrag att se över organisationsförändring inom
hälso- och sjukvården. Det som hittills är samverkat i den centrala
samverkansgruppen och därefter beslutat är att sju centrum blir fem
ansvarsområden, samverkansorganisationen ändras och flyttas närmare
kärnverksamheten, hälso- och sjukvårdens övergripande ledningsgrupp blir en del
i regiondirektörens ledningsgrupp.
- Region Kronoberg hade driftavbrott inom IT den 21 september
2018. Driftstörningen varade från cirka 03:00 till 10:00.Händelsen kommer att
analyseras till en rapport.
- Strålenhetens kapacitet har stärkts och nu kan externa patienter tas emot.
Erbjudandet har gått till SUS, Region Halland och Karolinska. Fokus ligger
på strålning som kan ges utan att patienten behöver vårdplats i Region
Kronoberg.
- Redogörelse av antal väntande till planerat nybesök hos läkare, planerad
operation/behandling, barn- och ungdomspsykiatrin och audionommottagningen.
I den efterföljande diskussionen efterfrågas den analysrapport som förvaltningen
ska göra med anledning av IT-driftavbrottet den 21 september. Rapporten
kommer att presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden efter färdigställande
under hösten.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§112

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

Beslut

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

Ekonomichef Dan Pettersson redogör för följande avseende månadssammandrag
augusti 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden:
- resultat per augusti 2018 och resultatutveckling
- kostnader för bemanning, övertid, sjuklön, hyrpersonal, köpt vård och läkemedel

Förslag till beslut

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

Paragrafen är justerad
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§113

Rekommendationer från Södra
regionvårdsnämnden gällande
nivåstrukturering (18RGK1064)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ställa sig bakom rekommendationerna från Södra Regionvårdsnämnden
gällande nivåstrukturering.
Sammanfattning

Inom Södra Regionvårdsnämnden pågår ett arbete gällande nivåstrukturering av
hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid tidigare
remissomgång haft möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Region
Kronoberg föreslås nu ställa sig bakom de rekommendationer Södra
Regionvårdsnämnden lämnat vid följande sammanträden:
2018-04-23 §5 Delprojekt 3 Kirurgi – benign sjukdom i njurarna, projekt regional
arbetsfördelning.
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att stödja intentionerna i rapport gällande kirurgi för benign sjukdom i njurarna.
§6 Delprojekt 5 Ortopedi – ryggkirurgi, projekt regional arbetsfördelning.
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att stödja intentionerna att förbättra och förstärka ryggkirurgin inom Södra
sjukvårdsregionen.
2018-06-07 §23 Delprojekt 8 Kirurgi – för benigna kolorektala sjukdomar,
regionalt samarbete
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att stödja intentionerna inklusive förslagen fördelning av diagnosgrupper mellan
olika kliniker vilket presenterades i rapporten Kirurgi för benigna kolorektala
sjukdomar.
§22 Delprojekt 11 Skopiutredning, regionalt samarbete
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ställa sig bakom rekommendationerna stödja intentionerna i rapport gällande
skopiutredning samt att rekommendera huvudmännen att sträva efter en jämlik
tillgång i antal skopier mellan huvudmännen i enlighet med nationella
rekommendationer.
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Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att ställa sig bakom rekommendationerna från Södra Regionvårdsnämnden
gällande nivåstrukturering.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut: Rekommendationer från Södra regionvårdsnämnden
gällande nivåstrukturering
• Södra Regionvårdsnämndens protokollsutdrag 2018-04-23 § 5 om ”Delprojekt
3 Kirurgi – benign sjukdom i njurarna”.
• Södra Regionvårdsnämndens protokollsutdrag 2018-04-23 § 6 om ”Delprojekt
5 Ortopedi - ryggkirurgi”
• Södra Regionvårdsnämndens protokollsutdrag 2018-06-07 § 23 om delprojekt
8 kirurgi benigna kolorektala sjukdomar, regionalt samarbete , Södra
Regionvårdsnämnden
• Södra Regionvårdsnämndens protokollsutdrag 2018-06-07 § 22 om delprojekt
11 skopiutredning, regionalt samarbete Södra Regionvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§114

Beslut från Södra
Regionvårdsnämnden gällande
tarmcancerscreening (18RGK1470)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ställa sig bakom rekommendationen att Region Kronoberg med start 2019
påbörjar populationsbaserad screening av tarmcancer samt
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att inför budgetprocess 2020
återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden och redovisa en ekonomisk kalkyl
samt hur screeningupplägget kommer att se ut för Region Kronoberg.
Sammanfattning

Målsättningen med SCREESCO-studien som är en tarmcancerstudie påbörjades
2011 är att visa om screening kan minska uppkomst av och dödlighet i
tarmcancer, men framförallt att belysa vilken metod som är bäst; screening med
avföringsprov eller direkt koloskopi. Socialstyrelsens screeningråd beslutade 2018
att föreslå införandet av en populationsbaserad tarmcancerscreening med början
2019. SCREESCO-studien avslutas under 2019 och genomförandet av studien har
gjort att alla landsting som varit med i studien har arbetat upp rutiner så att de kan
hantera ett sådant införande.
RCC i samverkan föreslår att ett nationellt program för tarmcancerscreening
införs, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation. Förslaget innebär att alla
landsting/regioner startar införandet i slutet av 2019 genom att bjuda in den
årskull som det året fyller 60 år och därefter succesivt bygger ut programmet så att
screening erbjuds vartannat år tills deltagarna fyller 74 år. Med ett sådant
införande blir det färre koloskopier de första åren och ger landstingen mer tid att
bygga upp ytterligare resurser för en fullskalig screening.
Det finns resurser för koloskopierna inom ordinarie budget för 2019. Den
långsiktiga finansieringen behandlas budgetprocessen inför 2020.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att ställa sig bakom rekommendationen att Region Kronoberg med start 2019
påbörjar populationsbaserad screening av tarmcancer samt
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att inför budgetprocess 2020
återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden och redovisa en ekonomisk kalkyl
samt hur screeningupplägget kommer att se ut för Region Kronoberg.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-25

Beslutsunderlag

• Tarmcancerscreening. Södra regionvårdsnämnden § 21/2018
Paragrafen är justerad
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§115

Svar på motion: Förenkla
hjälpmedelshanteringen
(18RGK1114)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att säkerställa att det finns en
tydlig information som kan lämnas till patienter och brukare om vilka hjälpmedel
som finns och vart man vänder sig för att få hjälp och
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Yngve Filipsson (L) har i en motion föreslagit att fullmäktige fattar beslut om att
genomföra en utredning med uppdrag att se över möjligheterna till bättre
samordning mellan de berörda aktörerna som hanterar hjälpmedel med syfte att
förenkla och underlätta för den enskilda brukaren. Motionären föreslår att det i
uppdraget ska finnas:
- en inventering av aktörer av hjälpmedel
- en invertering av vilka olika typer av hjälpmedel som tillhandahålls och av vem
- visa på effektiva alternativ gällande samordning
- visa på ett, utifrån ett brukarperspektiv, enklare sätt av samordning
För kommunerna i länet och Region Kronoberg finns en tydlig fördelning av
ansvar inom hjälpmedelsområdet. I respektive ansvarsområde för de olika
huvudmännen ligger det ekonomiska ansvaret att tillhandahålla ett
hjälpmedelssortiment. Att förskriva hjälpmedel är ett ansvar inom rehabiliteringsoch habiliteringsverksamheterna och behöver inte påverkas av vilken huvudman
som äger ansvar för produktområdet. Det finns en överenskommelse mellan
Region Kronoberg och länets kommuner som syftar till att underlätta processerna
inom hjälpmedelshanteringen i länet.
På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden och Omsorgsnämnden i Växjö
kommun startades ett projekt i januari 2016 som arbetade med att ta fram
underlag för att bilda en gemensam hjälpmedelsverksamhet. Projektet lyckades
inte att nå en ekonomisk kalkyl som samtliga parter kunde enas om varför det
togs politiska beslut om att avsluta projektet (HSN 2017-10-23 § 95).
Yrkanden

Rolf Andersson (L) yrkar bifall till presidieberedningens förslag.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen rekommendera
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regionfullmäktige besluta
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att säkerställa att det finns en
tydlig information som kan lämnas till patienter och brukare om vilka hjälpmedel
som finns och vart man vänder sig för att få hjälp och
att motionen därmed anses besvarad.

Beslutsunderlag

• Motion - Förenkla hjälpmedelshanteringen
• Tidssättning av motion - Förenkla hjälpmedelshanteringen
• Förslag till svar på motion: Förenkla hjälpmedelshanteringen
Paragrafen är justerad
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§116

Remissyttrande: Remiss av
promemorian En sexårig utbildning
till läkarexamen.
Utbildningsdepartementet
U2018/02704/UH (18RGK1147)

Beslut

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

Region Kronoberg har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Promemorian baseras på Läkarutredningens förslag i betänkandet För framtidens
hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15). I promemorian föreslås att
läkarexamen som nu omfattar 330 högskolepoäng ska utökas med 30
högskolepoäng, vilket motsvarar ytterligare en termins studier och utbildningen
kommer totalt att motsvara sex års heltidsstudier. Vidare föreslås att
examensbeskrivningens mål justeras. Syftet med förslagen är att anpassa kraven
för läkarexamen för att denna ska kunna göra grund för legitimation, då det
nuvarande kravet på allmäntjänstgöring efter läkarexamen för erhållande av
legitimation föreslås tas bort i propositionen Bastjänstgöring för läkare (prop.
2017/18:274). Förslagen syftar vidare till att anpassa målen för läkarexamen för att
de i större utsträckning ska motsvara hälso- och sjukvårdens behov i ett långsiktigt
perspektiv.
Läkarexamen ska även fortsättningsvis vara en yrkesexamen på avancerad nivå.
Förslagen innebär att det föreslås ändringar i bilaga 2 till högskoleförordningen
(1993:100) Förordningsändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2019.
Det är väsentligt för Region Kronoberg vilken nivå som de nyutexaminerade
läkarna har efter den nya sexåriga grundutbildningen där de kommer att vara
legitimerade vid anställningstillfället. Region Kronoberg är tveksamma till att den
nya läkarutbildningen ska leda till en legitimation. Målbeskrivningen för den nya
sexåriga läkarutbildningen är inte alls lika detaljerad som Socialstyrelsens
föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare. Båda är skrivna för att vara
uppnådda i samband med läkarlegitimation. Utifrån detta är det svårt att veta hur
stor skillnad det är i ambitionsnivå. Det finns en risk för svårigheter med
praktikplaceringar och generellt finns tveksamheter kring de blivande läkarnas
kompetenser och färdigheter.
Beskrivningen av konsekvenser för landstingen är väldigt allmänt hållen. Den
säger inte så mycket om vilka ökande krav det ställer på landstingen/regionerna
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både i form av lägre reell kompetens på de nylegitimerade läkarna jämfört med de
som gjort AT och hur stort det ökande behovet blir av verksamhetsintegrerad
utbildning av läkarkandidater. På grund av kortare bastjänstgöring kommer det att
ta längre tid in på specialisttjänstgöringen innan läkaren är självgående.
Underlag till remissvaret är lämnat av, AT-chef, HR-strateg samt studierektorerna
för ST.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut: Remissyttrande över promemorian En sexårig utbildning till
läkarexamen
• Remissyttrande gällande promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen
• Remiss av promemorian En sexårig utbildning till läkarexamen
Paragrafen är justerad
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§117

Remissyttrande: Avgiftsfrihet för
screening för livmoderhalscancer,
dnr S2018/03634 (18RGK1152)

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.
I förslaget föreslås att en förordning om avgiftsfrihet för screening för
livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovtagning införs. Förordningen
föreslås bygga på lagen (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälsooch sjukvården. Syftet med förslaget är att öka deltagandet i gynekologiska
cellprovtagningar för att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer. Ingen
kvinna ska behöva avstå från screening för livmoderhalscancer av ekonomiska
skäl. Förordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Synpunkter är inhämtade från verksamhetschef och överläkare på kvinnokliniken.
Region Kronoberg införde avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer den
1 juli 2016. Region Kronoberg anser att denna satsning varit bra då den bidrar till
en mer jämlik vård. Region Kronoberg ställer sig därför bakom
Socialdepartementets förslag om att screening för livmoderhalscancer ska bli
avgiftsfritt i hela Sverige. Även om detta redan finns i Region Kronoberg är
bedömningen att Socialdepartementets förslag kommer bidra till en ökad
hörsamhet för att delta i screening med gynekologisk cellprovtagning i Region
Kronoberg.
Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut: Remissyttrande - Avgiftsfrihet för screening för
livmoderhalscancer
• Remissyttrande: Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer
• Remiss- Avgiftsfrihet för screening för livmorderhalscancer (Ds 2018:25)

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-25

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-25

§118

Svar på skrivelse: Skrivelse
angående smärtvården i Kronoberg
från berörd patient (18RGK1318)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från patient. Skrivelsen är daterad 2018-08-06.
Sammanfattning

Region Kronoberg har den 6 augusti 2018 mottagit en skrivelse angående
smärtvården i Kronoberg. Skrivelsen består av flera delar som sammantaget
beskriver erfarenheter och upplevelser av smärtvården i Region Kronoberg och
även kontakter med en specialistenhet i Region Uppsala. Skrivelsen väcker många
frågor om såväl tidigare som nuvarande smärtvård och avsändaren av skrivelsen
kommer att erbjudas ett samtal.
Information har inhämtats från berörd centrumchef. I samband med att ansvarig
smärtläkare på dåvarande Smärtenheten på CLV gick i pension gjordes 2017-0101 en omorganisation av smärtvården. Utgångspunkter för denna förändring var
dels bristen på smärtläkare, inte bara i regionen utan även nationellt, och dels
behovet av att samla och förtydliga smärtvården i Region Kronoberg. En
specialist-mottagning för patienter från 18 år med långvarig benign smärta finns
nu inom Rehabiliteringskliniken. Denna enhet är remissinstans för
specialistbedömning av alla patienter inom området. Uppdraget för enheten
inkluderar även konsultverksamhet för de smärtpatienter som är kända i
verksamheten när dessa vårdas inneliggande för andra tillstånd.
Kompetensområdet omfattar multimodal behandling, dvs. samtliga
behandlingssätt utom invasiva åtgärder. Om sådana behov identifieras utförs det
på konsultbasis av anestesikliniken. Rehabiliteringsklinikens specialistmottagning
ansvarar för utfärdande av remisser för vård vid annat sjukhus och för
högspecialiserad vård. I teamet ingår läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut.
Rekrytering av psykolog och sjuksköterska är pågående. Inneliggande patienter
med malign smärta erbjuds behandling från anestesikliniken. Två sjuksköterskor
från den tidigare Smärtenheten på CLV kan konsulteras från andra kliniker och
initiera adekvata behandlingskontakter.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna svar på skrivelse från patient. Skrivelsen är daterad 2018-08-06.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-25

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut: Skrivelse angående smärtvården i Kronoberg
• Svar på skrivelse: Skrivelse angående smärtvården i Kronoberg
• Skrivelse angående smärtvården
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-25

§119

Svar på skrivelse: Utöka avtalet för
gymnasieungdomar över 18 år med
psykisk ohälsa från Sven Sunesson
och Thomas Haraldsson,
Centerpartiet (18RGK1359)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Sven Sunesson och Thomas Haraldsson,
Centerpartiet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Sven Sunesson och Thomas
Haraldsson, Centerpartiet. Skrivelsen handlar om en utökning av avtalet med S:t
Lukas i syfte att erbjuda bedömning och behandling till gymnasieungdomar över
18 år samt undersöka möjligheten att inom avtalet köpa tjänster för att minska
trycket på BUP.
Synpunkter har inhämtats från centrumchefen för psykiatri och
verksamhetschefen från primärvårdsrehab.
Region Kronoberg har ett avtal, daterat 2017-09-25, med Föreningen S:t Lukas
för tiden 2018-01-01 – 2019-12-31 med option att kunna förlänga det totalt 24
månader. I avtalet regleras priser och ersättningstak. Ersättning utgår med 1250
kronor per behandling. Ersättningstaket är 325 000 kr för 2018. Detta kan justeras
en gång per år.
En enskild heltidsarbetande psykosocial resurs träffar i genomsnitt 160-180
enskilda patienter under ett år. Kostnaden motsvarar ungefär 650 000 kr och ett
avtal med extern aktör bör därför volymmässigt ligga i detta spann.
Verksamhetsansvariga bedömer att hälso- och sjukvården klarar detta inom
befintligt uppdrag och de tillgodoser hela länets behov samt att S:t Lukas endast
har mottagning i Växjö. Primärvården täcker hela länet och vi bedömer att dessa
insatser bör ges nära kronobergaren i den grad som är möjlig genom
primärvården. Vill man öka satsningen på unga vuxna med psykisk ohälsa får man
ut mer för pengarna med ett utökat primärvårdsuppdrag.
Vad det gäller möjligheten att underlätta trycket på BUP, så bedömer vi att det
vore effektivast att satsa på utveckling av barn- och ungdomshälsan där det redan
förekommer ett nära samarbete som kommer att fortsätta att utvecklas mellan
verksamheterna.
Yrkanden

Britt-Louise Berndtsson (c) yrkar bifall till skrivelsens intentioner.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-25

Charlotta Svanberg (s) yrkar bifall till presidieberedningens förslag men
instämmande av Magnus Carlberg (s) och Eva Johnsson (kd).
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på presidieberedningens förslag och Britt-Louise
Berndtssons förslag och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i
enlighet med presidieberedningens förslag.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna svar på skrivelse från Sven Sunesson och Thomas Haraldsson,
Centerpartiet.

Beslutsunderlag

• Förslag till beslut: Utöka avtalet för gymnasieungdomar över 18 år med psykisk
ohälsa
• Svar på skrivelse: Utöka avtalet för gymnasieungdomar över 18 år med psykisk
ohälsa
• Skrivelse - Utöka avtalet för gymnasieungdomar över 18 år med psykisk ohälsa
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-25

§120

Kurs och konferens 2018 (18RGK98)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att erbjuda hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter att delta på Region
Kronobergs Kvalitetsdag den 16 november 2018,samt
att det ej utgår arvode för deltagande
Sammanfattning

Ordförande Charlotta Svanberg informerar om Region Kronobergs kvalitetsdagar
som äger rum den 16 november 2018. Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter
erbjuds att delta på eftermiddagen då Kvalitetspris delas ut. Arvode utgår ej för
deltagande.

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-25

§121

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
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

• 18RGK696-9 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 9/18
• 18RGK696-10 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 10/18 - att
lämna ut material från Region Kronobergs biobank till Lunds Universitet,
IKVL/Onkologi och Patologi, Lund
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-25

§122

Anmälningar för kännedom

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
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

•

Information om riksavtalets regler om beställning av medicinsk
service hos andra landsting
•
Rapport - Förnuft och känsla - Befolkningen förtroende för
hälso- och sjukvården (rapport 2018:4)
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-25

§123

Övriga beslutsärenden

Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2018-09-25

§124

Övriga informationsärenden

Beslut

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

Britt-Louise Berndtsson (c) informerar om konferens på temat "Integrerad
beteendehälsa (IBH) i Växjö.
Paragrafen är justerad

