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§ 125 Godkännande av föredragningslista
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-10-18.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-10-18.
Paragrafen är justerad
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§ 126 Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2018-10-25 kl. 15.00.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2018-10-25 kl. 15.00.
Paragrafen är justerad
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§ 127 Hälso- och sjukvårdsdirektörens
rapport
Beslut

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

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde lämnar hälso- och
sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson en lägesrapport avseende aktuella frågor
inom hälso- och sjukvården:
– Lex Maria-anmälningar: Fördröjning av diagnos på patient med grön starr, samt
händelse där en patient vårdats för igångsättning av förlossning p.g.a.
överburenhet på ett av länets sjukhus.
– Mediantid till läkare på akutmottagningar 2017.
– Median total vistelsetid akutmottagningar 2017
– Antal väntande i mer än 90 dagar till specialistmottagningar och operation.
– Antal väntande till planerat nybesök hos läkare, planerad operation, BUP och
audionom.
– Antalet som drabbas av stroke har minskat med knappt en tredjedel (2017 jfr.
2016).
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C), Marianne Eckerbom (C),
Roland Gustbée (M), Ricardo Salsamendi (S) och Ove Löfqvist (M).
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 128 Månadssammandrag september 2018
(18RGK109)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag september 2018
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdens månadsrapport efter september 2018 ger ett redovisat
ackumulerat resultat på +11,4 mnkr jämfört med budget. De säsongsrelaterade
överskotten avtar och en tendens till ökade kostnader för hyrpersonal kan iakttas.
Beslutade men ej påbörjade satsningar i tilläggsbudget, påverkar det ackumulerade
resultatet positivt med ca 45 mnkr. Merkostnad för hyrpersonal uppgår till 69
mnkr.
Helårsprognos enligt delårsrapport augusti slutar på -25 mnkr och lämnas
oförändrad. De största osäkerhetsfaktorerna utgörs av fortsatt utfasning av
hyrpersonal, resultateffekt av nya statsbidrag och tilläggsbudget samt kostnader
för köpt vård och läkemedel.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Ove Löfqvist (M), Roland Gustbée (M), Britt-Louise
Berndtsson (C) och hälso- och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson.
Föredragande

Dan Petersson, ekonomichef
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag september 2018
Expedieras till

Ekonomichef, hälso- och sjukvården
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Månadssammandrag september 2018 HSN
 Månadssammandrag september 2018 HSN
Paragrafen är justerad
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§ 129 Delårsrapport augusti 2018
(18RGK752)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Delårsrapport augusti 2018
Sammanfattning

Länets invånare har ett fortsatt högt förtroende för hälso- och sjukvården enligt
nationella mätningar. Sett ur ett medarbetarperspektiv präglas perioden av minskat
användande av hyrpersonal och ett bra anställningsflöde för sjuksköterskor samt
oförändrad sjukfrånvaro. Inflödet av nya sjuksköterskor förmår dock ej att
kompensera det ökande föräldraledighetsuttaget i verksamheten.
Tillgängligheten till ett planerat läkarbesök försämras inom såväl somatisk som
psykiatrisk vård. För operation/behandling har måluppfyllelsen förbättrats något
men ligger under riksgenomsnitt. Antal disponibla vårdplatser fortsätter att
minska som en följd av bemanningsproblematiken.
Hälso- och sjukvårdens resultat efter augusti slutar på +10,9 mnkr jämfört med
budget. Främsta orsak till resultatförbättringen ligger i den beslutade
tilläggsbudgeten, ökade statsbidrag och fortsatt lägre kostnader för hyrpersonal
jämfört med 2017. En helårsprognos lämnas med -25 mnkr.
Föredragande

Dan Petersson, ekonomichef
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Delårsrapport augusti 2018
Expedieras till

Ekonomichef
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Delårsrapport augusti 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnden
 Delårsrapport aug 2018 HSN
Paragrafen är justerad
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§ 130 Förslag till tandvårdstaxor 2019 –
allmänvårdstaxa och
specialistvårdstaxa (18RGK599)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionfullmäktige besluta
att fastställa Allmänvårdstaxan och Specialistvårdstaxan i enlighet med bilaga 1-2
från och med 15 januari 2019.
att fastställa Friskvårdstaxan 2019 i enlighet med bilaga 3 från och med den 1
mars 2019.
Sammanfattning

Regionfullmäktige ska fastställa Tandvårdstaxor för 2019. Taxorna avser dels
Allmänvårdstaxa och dels Specialistvårdstaxa. Föreslås en generell höjning av
samtliga åtgärder med 2,8 % för att täcka kostnadsökningar. De nya
Tandvårdstaxorna föreslås börja gälla den 15 januari 2019.
Frisktandvård är tandvård till fast pris, som erbjuds från och med det år man fyller
23 år. Med frisktandvård betalar man en fast summa per år, oavsett vilken
tandvård som behövs. Föreslås även att taxan för Frisktandvården höjs med
motsvarande 2,8 % från den 1/3 2019.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C), hälso- och
sjukvårdsdirektören och ekonomichefen Dan Petersson.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionfullmäktige
besluta
att fastställa Allmänvårdstaxan och Specialistvårdstaxan i enlighet med bilaga 1-2
från och med 15 januari 2019.
att fastställa Friskvårdstaxan 2019 i enlighet med bilaga 3 från och med den 1
mars 2019.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
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Beslutsunderlag






Förslag till Tandvårdstaxor 2019
Bilaga 1 Allmäntandvårdstaxa inkl. N-taxa
Bilaga 2 Specialisttaxa inkl. N-taxa
Bilaga 3 Frisktandvårdstaxa 2019 förslag till mars 2019

Paragrafen är justerad
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§ 131 Regelverk för sjukresor och dess
tillämpning i syfte att minska
kostnader (18RGK149)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna förslag till reviderat regelverket för sjukresor fr o m 2019-01-01,
med Britt-Louise Berndtssons tilläggsyrkande.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om reviderat regelverk för sjukresor
2016-10-19 § 118. Regelverket reglerar patienternas sjukresor. 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. Därför gav nämnden, HSN § 7/2018, 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 en sänkt kostnadsnivå.
Hälso- och sjukvårdsavdelningens utvecklingsenhet och vårdstöd har i samarbete
med Länstrafikens serviceresor tagit fram ett förslag på ett reviderat regelverk för
sjukresor.
Det framtagna förslaget presenterar ett regelverk som har minskat i omfång och
har ambitionen att vara tydligare och mer lättolkat. Utgångspunkten är att
patientenen har ansvar för att ta sig till och från vården men att vi ersätter dem för
deras utlägg. Regelverket är inriktat på att ha ett ersättningsfokus inte ett
rättighetsfokus. För de många patienterna finns alltid möjlighet att åka buss, tåg
eller egen bil till besök på en vårdinrättning. För de med särskilda medicinska skäl
kan det också bli aktuellt med servicebil. Men det kräver i så fall ett godkännande
av ansvarig vårdpersonal.
Yrkanden
– Britt-Louise Berndtsson yrkar att följande tillägg görs till stycke 10 på sidan 8 i
regelverket:
"Detta ska ske inom ramen för aktuell vårdinrättnings öppettider."
– Ordförande Charlotta Svanberg (S) yrkar bifall till Britt-Louise Berndtssons (C)
tilläggsyrkande.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig även Marita Bengtsson (MP), Marianne Eckerbom (C),
Ann-Charlotte Kakoulidou (S), Roland Gustbée (M) och hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Per-Henrik Nilsson.
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Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag.
– Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på förslagen enligt följande:
1. Hon frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt
ordförandeberedningens förslag och finner att så är fallet.
2. Hon frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt Britt-Louise
Berndtssons (C) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna förslag till reviderat regelverket för sjukresor fr o m 2019-01-01.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsdirektör
Beslutsunderlag

 Reviderat regelverk för sjukresor
 Reviderat regelverk för patientresor
 Uppdrag att se över regelverk för patientresor
Paragrafen är justerad
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§ 132 Svar på motion – Dans för att
motverka psykisk ohälsa bland unga
flickor (18RGK900)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Roland Gustbée (M) har i en motion föreslagit att undersöka möjligheterna att
starta en försöksverksamhet med dans mot psykisk ohälsa. Alltför många
ungdomar uppvisar olika symptom på psykisk ohälsa. Det tycks dessutom som att
flickor i åldern 13 – 15 år har en särskild risk för olika besvär. Deltagande i
dansklasser under två terminer har visat på god effekt.
På Familjehälsan inom Barnkliniken pågår nu planering av en pilotverksamhet.
Det är av stor vikt att följa och utvärdera den planerade pilotverksamheten, gärna
med stöd från FoU Kronoberg. Om genomförandet visar på positiva resultat bör
ett fortsatt implementeringsarbete kopplas till regionens samverkan med länets
kommuner och hanteras genom stöd av Avdelningen för folkhälsa och social
utveckling/Regional utveckling.
Yrkanden
– Roland Gustbée (M) och Michael Sjöö (S) yrkar bifall till
ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige
beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Motion angående dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga flickor
 Motion - Dans för att motverka psykisk ohälsa bland unga flickor
Paragrafen är justerad
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§ 133 Svar på motion – Inför Grön
rehabilitering som behandlingsform
(18RGK899)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses besvarad samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att kartlägga hur grön rehabilitering
tillämpas i andra regioner samt att återkomma senast maj 2019 med förslag på
implementering i Region Kronoberg."
Sammanfattning

Britt-Louise Berndtsson (C), Sven Sunesson (C) och Carina Bengtsson (C) har i en
motion föreslagit att införa Grön rehabilitering som behandlingsform. Motionen
lyfter fram behovet av att kunna erbjuda grön rehabilitering för olika
patientgrupper, som personer med utmattningssyndrom, men också
befolkningsgrupper, som ungdomar som inte studerar eller arbetar. Det pågår
liknande verksamhet i andra regioner.
Enligt ett tidigare beslut i regionstyrelsen pågår en dialog mellan Region
Kronoberg och Linnéuniversitet gällande projektet ”Skogens hälsofrämjande
värden”. När det finns positiva resultat från den pågående pilotstudien kan det bli
aktuellt att utvidga satsningen med patientrekrytering från någon av regionens
mottagningar. Det skulle därmed kunna utgöra en modell för grön rehabilitering
som kan vidareutvecklas och utvärderas för olika patientgrupper.
Yrkanden
– Roland Gustbée (M) lämnar följande tilläggsyrkande till
ordförandeberedningens förslag:
"att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att kartlägga hur grön
rehabilitering tillämpas i andra regioner samt att återkomma senast maj 2019 med
förslag på implementering i Region Kronoberg."
– Marita Bengtsson (MP), Britt-Louise Berndtsson (C) och Rolf Andersson (M)
yrkar bifall till Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att endast ett förslag till beslut finns:
– Ordförandeberedningens förslag med Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande.
Hon frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar enligt förslaget och finner
att så är fallet.
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Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige
beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
 Motion till Regionfullmäktige - Inför Grön rehabilitering som behandlingsform
Paragrafen är justerad
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§ 134 Svar på motion – Förbättra vården
för ME-sjuka i länet (18RGK1271)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning

Sven Sunesson (C) har i en motion föreslagit att Regionfullmäktige ska ge Hälsooch sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå på vilket sätt vi kan
förbättra vården för ME-sjuka i länet, där utbildning och samarbete med andra län
är frågor som ska belysas. Medicinsk grupp neurologi har tagit fram lokala
riktlinjer för ME/CFS som har godkänts i Medicinska kommitteen. Dessa
riktlinjer ligger nu i beslutsprocess i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp.
Yrkande
– Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar att regionfullmäktige
beslutar
att bifalla motionen.
Expedieras till

Regionstyrelsen, november 2018
Beslutsunderlag

 Svar på motion - Förbättra vården för ME-sjuka i länet
 Motion - Förbättra vården för ME-sjuka i länet
Paragrafen är justerad
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§ 135 Remissyttrande – God och nära vård
– En primärvårdsreform SOU 2018:39
(18RGK1214)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och
sjukvård beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Synpunkter har
inhämtats från centrumchefen för Primärvårdscentrum och enhetschefen för
Allmänmedicinskt kunskapscentrum samt stämts av med hälso- och sjukvårdens
ledningsgrupp under ledning av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Region Kronoberg ställer sig bakom betänkandet i sin helhet men vill poängtera
vikten av att en omställning mot en förstärkt god och nära vård inbegriper hela
hälso- och sjukvården. Även om hälso- och sjukvårdens nav bör vara en utbyggd
och stark primärvård så kan inte den omställningen ske utan att alla delar i vården
blir berörda. Detta perspektiv kommer kanske att förtydligas ytterligare i
kommande betänkanden, men behöver finnas med på ett tydligt sätt i hela
processen runt utvecklingen av en god och nära vård. Den tydligheten kan bidra
till samsyn på att alla blir vinnare med en förstärkt primärvård. En modernisering
av vad som menas med primärvård behöver också förtydliga den kommunala
hälso- och sjukvårdens och specialistenheters roll och uppdrag.
Målet är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg, som
stärker hälsan. Målet är även att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar
och preferenser. Primärvården är navet i vård & omsorg och samspelar med
annan specialistvård i och utanför sjukhusen, med kommunal hälso- och sjukvård
samt med socialtjänsten.
Uppföljning av omställningen ska enligt förslaget följas med fyra storheter, vilket
regionen ställer sig bakom:
1: Befolkning: Förtroende för hälso- och sjukvården
2: Process: Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar
3. Medarbetare: Andel (%) utfärdade specialistbevis i allmänmedicin av totalt antal
utfärdade specialistbevis
4: Ekonomi: Kostnadsandel (%) i det som definieras som landstings/regioners
primärvård i relation till samtlig hälso- och sjukvård i landsting/region
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En del i betänkandet handlar om kontinuitet i primärvården: Kontinuitet och
samordning i vården är viktiga faktorer för att uppnå patientsäkerhet och en god
vård. Det leder även till att vården blir mer effektiv.
Som en faktor i hur primärvården ska stärka kontinuiteten för patienter ges
förslag på möjlighet till fast läkarkontakt. Detta ställer krav på att Region
Kronoberg har fler ST-tjänster för läkare som vill utbilda sig till specialister i
allmänmedicin. I betänkandet anges förslag på en nationell finansiering av nya STtjänster vilket regionen ställer sig mycket positiv till.
För omställning av resurser på kortare sikt bör statsbidrag tydligare adressera
primärvården för att det ska innebära en ekonomisk resursförstärkning. Det är
dock viktigt att alltid beakta problematiken med ”korta pengar” för långsiktiga
åtaganden. När det gäller generell kompetensförsörjning för den nya nära vården
vore det önskvärt med ett statligt försörjningsstöd för hela landet. Förändringen
kräver puckelkostnader som skulle kunna hanteras med ett statsbidrag under en
flerårig tidsperiod.
Yttrande
Under ärendet yttrar sig Marianne Eckerbom (C), Britt-Louise Berndtsson (C) och
hälso- och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson.
Föredragande

Eva Pettersson Lindberg, enhetschef hälso- och sjukvårdsstaben
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Enheten för folkhälsa och sjukvård, Socialdepartementet.
Expedieras till

Socialdepartementet
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut God och nära vård - En primärvårdsreform
 God och nära vård - En primärvårdsreform
 Remiss - God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU2018:39)
Paragrafen är justerad
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§ 136 Remissyttrande – Att förebygga och
behandla undernäring i hälso- och
sjukvård och socialtjänst.
Kunskapsstöd – bestämmelser och
stöd i arbetet. Socialstyrelsen 3.8 –
6565/2017 (18RGK1525)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för
hälso- och sjukvård beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Föreliggande kunskapsstöd har som syfte att stödja genomslaget av
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och
behandlings vid undernäring (SOSFS 2014:10).
Region Kronoberg välkomnar kunskapsstödet, vars målgrupp är vuxna med risk
för eller konstaterad undernäring. Det bör användas som ett kvalitetsstöd i mötet
med patienten men också ligga till grund för ett viktigt utvecklingsarbete. Det kan
användas för att identifiera delar inom området nutrition och patientsäkerhet där
det kan finnas brister idag och där Region Kronoberg behöver säkerställa sitt
arbete. Det ger också stöd för regionens dialog med kommunernas hälso- och
sjukvård och omsorg kring gränsöverskridande samverkan mellan huvudmän och
professioner.
Betydelse för Region Kronoberg
För att ett välutvecklat arbete med utgångspunkt i såväl föreskrifterna som
kunskapsstödet skulle Region Kronoberg behöva förstärka ett utvecklingsarbete
gällande flera viktiga frågor. Ett exempel är att på ett systematiskt sätt samla in
och analysera data runt nutrition och riskbedömning för undernäring från olika
verksamheter. Ett mer systematiskt arbete utifrån Kvalitetsregistret Senior Alert
gällande personer över 65 år kan bidra till denna förbättring.
Andra exempel på viktiga utvecklingsarbeten är:
– Revidering av befintliga lokala riktlinjer.
– Dietistkompetens inom patientsäkerhetsarbetet.
– Uppbyggnad av ett multiprofessionellt nutritionsteam inom hälso- och
sjukvården.
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– Tydliga rutiner för samverkan mellan regionen och länets kommuner gällande
nutritionsbehandling.
– Förbättringar gällande dokumentation.
– Nutritionsambassadörer både på Ljungby och Växjö lasarett. Det finns idag
endast i Ljungby.
För att kunna förebygga och behandla undernäring enligt kunskapsstödet och
föreskrifterna krävs relevant nutritionskompetens i såväl behandlingsverksamheter
som i regionens patientsäkerhetsarbete.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialstyrelsen, Avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård.
Expedieras till

Socialstyrelsen
Beslutsunderlag

 Att förebygga och behandla undernäring. Kunskapsstöd - bestämmelser och
stöd i arbetet
 Förslag till beslut Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöd - bestämmelser och stöd i arbetet
 Remiss - Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och
socialtjänst.
Paragrafen är justerad
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§ 137 Kurs och konferens 2018 (politik)
(18RGK98)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att Roland Gustbée (M) deltar på konferensen "Nudging - för dig inom social,
omsorg, vård och skola" den 10 december i Växjö, för Region Kronobergs
räkning.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att Roland Gustbée (M) deltar på konferensen "Nudging - för dig inom social,
omsorg, vård och skola" den 10 december i Växjö, för Region Kronobergs
räkning.
Paragrafen är justerad

