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§138

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-11-21.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2018-11-21.
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§139

Val av justerare samt
justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att utse Roland Gustbée att jämte ordförande justera protokollet.
att protokollet justeras 6 december kl 08.00.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att utse Roland Gustbée att jämte ordförande justera protokollet.
att protokollet justeras 6 december kl 08.00.
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§140

Hälso- och sjukvårdsdirektörens
rapport
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde lämnar hälso- och
sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson en lägesrapport:
- Lex Maria över ej genomförd gynekologisk undersökning.
- IT-avbrott den 21 september 2018 - händelseanalys och rapport.
- Antal väntande till nybesök mottagning på sjukhus.
- Antal väntande nybesök.
- Antal väntande till behandling.
- Antal väntande BUP.
- Antal väntande till audionommottagning nybesök.
- Väntetid första audiogram.
- Om- och tillbyggnation Ljungby lasarett.
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta
att notera informationen till protokollet.
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§141

Månadssammandrag oktober 2018
för hälso- och sjukvården
(18RGK109)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag oktober 2018 för hälso- och sjukvård
Sammanfattning

Hälso- och sjukvården redovisar efter oktober 2018 ett ackumulerat resultat på 23 mnkr jämfört med budget. Resultatet innebär en mycket kraftig försämring
med -34 mnkr jämfört med septemberresultatet som slutade på +11,4 mnkr.
Kostnadsökningar redovisas främst för egen personal, hyrpersonal, läkemedel och
köpt vård. Den helårsprognos som lämnades i delårsrapport augusti med -25
mnkr kan svårligen nås.
Dan Pettersson, ekonomichef redogör för följande:
- resultat efter oktober 2018
- närvaro, övertid och fyllnadstid -översikt
- korta sjukfrånvaron
- föräldraledigheten
- kostnad för bemanning
- kostnad för obekväm arbetstid
- kostnad för övertid
- kostnader för hyrpersonal (läkare och sjuksköterskor)
- kostnader för läkemedel
- kostnader för köpt vård
- antal Kronobergaren på Rättspsykiatriska kliniken
- såld vård
- extern såld vård
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna månadssammandrag oktober 2018 för hälso- och sjukvård
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Månadssammandrag Hälso- och sjukvård oktober 2018
 HSN Månadssammandrag oktober 2018
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§142

Närmare Kronobergaren –
Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvård 2017-2027 (17RK1562)
Beslut

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

Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde lämnar utvecklingsdirektör
Ingeborg Franzén en lägesrapport över genomförandet av hälso- och
sjukvårdsstrategin Närmare Kronobergaren.
Utvecklingsdirektör Ingeborg Franzén redogör för följande:
- Varför en utvecklingsstrategi?
- Två mål - nära vård med fokus på öppen vård och flexibilitet och nära individen
med hög grad av delaktighet.
- En utveckling i steg med utgångspunkt i budget, VP och nationella satsningar.
- Verksamhetsplan 2019-2021 föreslås omfatta fem prioriterade områden tillgänglighet, egenvård och prevention, kompetensförsörjning, kvalitet i vården
och digitalisering.
- Utvecklingsarbetet i strategin ska vara väl integrerat i vardagen - inte ett sidospår!
- Bidrag till kvalitetspris.
- Resursgrupper "Från strategi till verkstad".
- Strategin fasar in mot fler övergripande satsningar.
- Aktuella innovationssatsningar
- Att vara medskapare i sin hälsa och vård.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 §156 RF Närmare Kronobergaren – utvecklingsstrategi för hälso- och
sjukvården 2017-2027
 Närmare Kronobergaren - utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvård 2017 2027
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§143

Palliativ vård i Region Kronoberg –
Förslag till utbyggd organisation
(17RK467)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett fördjupat
beslutsunderlag med bl a tidplan och ekonomisk kalkyl för steg 1-4 i förslaget till
en utökad palliativ vård och att det hanteras i budgetprocessen inför 2020
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att under 2019 föra en dialog med
berörda samarbetsparter om en uppbyggnad av en mötesplats för palliativ vård
inkluderande hospice utanför sjukhusen
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden gav vid sammanträdet 2018-06-18 hälso- och
sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda: ”förutsättningar för uppbyggnad av en
utökad palliativ vård i Region Kronoberg.
Utredningen skulle innehålla en genomgång av de nuvarande förutsättningarna för
palliativ vård i Region Kronoberg och vad en utökad palliativ vård skulle kunna
erbjuda och vara uppbyggd. Uppdraget skulle redovisas vid nämndens
sammanträde i november 2018.
Rapporten ´Palliativ vård i Region Kronoberg – Förslag till utbyggd organisation´
innehåller beskrivning av vad palliativ är, nuvarande organisation, framtidens
utmaningar och ett förslag till en utbyggd organisation för palliativ vård.
För att kunna erbjuda samtliga personer med palliativa vårdbehov och deras
närstående den vård de behöver av rätt utbildad personal under dygnets alla
timmar, oavsett bostadsort, kön, ålder eller vårdplats, behöver den palliativa
vården i Kronoberg byggas ut. Vården behöver vidga sin förståelse av begreppet
palliativ vård till att inkludera fler diagnoser och att omfatta en längre tid i
sjukdomsförloppen. Ett personcentrerat förhållningssätt behöver konsolideras
och patienters och närståendes delaktighet behöver stärkas. Närståendevården
behöver samordnas och ansvar fördelas.
Förslaget presenterar en utbyggnad i fem steg som utgår från de nuvarande
resurserna:
- Palliativt team med patientansvar ges utökat uppdrag
- Palliativt konsultteam för vårdgivare etableras
- Palliativ specialistkompetens dygnet runt etableras
- Specialiserade palliativa slutenvårdsavdelningar med hospice-karaktär
omfattande 10-15 platser inrättas
- Mötesplats utanför sjukhus eventuellt inkluderande hospice tillskapas
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Steg 1-4 hanteras inom Region Kronobergs verksamhet och det utökade
uppdraget inkl finansiering föreslås behandlas i kommande budgetprocess.
Steg 5 som beskriver att en mötesplats för palliativ vård utanför sjukhuset för
personer med palliativa vårdbehov och deras närstående tillskapas i dialog med
olika samverkansparter. Denna mötesplats kan också inkludera hospiceplatser
eller den typ av platser av hospicekaraktär som blir aktuella i framtiden.
Kompetensförsörjningen avseende specialistutbildade läkare och sjuksköterskor är
en förutsättning för ovanstående utbyggnad. Utbyggnaden måste ske på ett
hållbart sätt, varför den förutsätter såväl finansiering av nya tjänster som att
rekrytering kan genomföras.
Yrkanden
Ordförande Charlotta Svanberg (S) yrkar bifall till presidieberedningens förslag,
med instämmande av Eva Johnsson (KD) och Thomas Haraldsson (C).
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett fördjupat
beslutsunderlag med bl a tidplan och ekonomisk kalkyl för steg 1-4 i förslaget till
en utökad palliativ vård och att det hanteras i budgetprocessen inför 2020
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att under 2019 föra en dialog med
berörda samarbetsparter om en uppbyggnad av en mötesplats för palliativ vård
inkluderande hospice utanför sjukhusen
Beslutsunderlag

 Förutsättningar för uppbyggnad av en utökad palliativ vård
 Palliativ vård i Region Kronoberg - Förslag till utbyggd organisation
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§144

Uppföljning av intern kontroll 2018
(17RK1250)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av intern kontroll 2018.
Sammanfattning

Intern kontroll för 2018 har genomförts enligt anvisningar och beslutad plan. I de
områden där brister har identifierats pågår utvecklingsarbete. Medicinsk
uppföljning av privata vårdgivare ej genomförd.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av intern kontroll 2018.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Uppföljning intern kontroll 2018
 Intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvård 2018
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§145

Svar på motion – Utveckla och
förebygg i stället för att avveckla och
montera ner (18RGK370) (18RGK370)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen att rekommendera
regionfullmäktige besluta
Att ambitionen är att, när situationen så tillåter, på nytt återinföra
föräldrautbildningar i storgrupp där barnmorskor med ett särskilt intresse att
utbilda ska ges möjlighet att utveckla och leda föräldrautbildningen i Kronoberg.
Att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärendet gällande föräldrautbildning
inom mödrahälsovården för att undersöka möjligheterna för fortsatt information
till nyblivna föräldrar som kan ges av andra yrkesgrupper än barnmorskor.
Sammanfattningsvis uppger verksamhetsansvariga, med hänvisning till det
ansträngda läget, att barnmorskorna måste prioritera att ta hand om de gravida
enligt basprogrammet med inskrivningar, hälsosamtal och veckokontroller. Där
det även finns möjligheter att ta upp frågor inför den kommande förlossningen.
Då föräldrastödet ska erbjudas med kunskap och kontinuitet är det svårt att bygga
verksamheten på pensionärer eller andra yrkesgrupper. Verksamhetsansvariga är
mycket tveksamma till att andra yrkesgrupper än barnmorskor på ett adekvat sätt
kan ge den information, som bygger på en gedigen kunskap och erfarenhet av
graviditet och förlossningsarbete, som krävs.
Ett resurstillskott inom mödrahälsovården med ett utbildningsuppdrag bör prövas
i processen för budget 2020.
Yrkande
- Eva Johnsson (KD) yrkar att följande text lyfts upp i beslutet: Ambitionen är att,
när situationen så tillåter, på nytt återinföra föräldrautbildningar i storgrupp där
barnmorskor med ett särskilt intresse att utbilda ska ges möjlighet att utveckla och
leda föräldrautbildningen i Kronoberg.
Michael Sjöö (S) yrkar bifall till Eva Johnssons tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandeberedningens förslag och Eva
Johnssons yrkande och finner att Hälso- och sjukvårdsnämnden instämmer i Eva
Johnssons tilläggsyrkande.
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Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen att
rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad
Beslutsunderlag

 Utveckla och förebygg istället för att avveckla och montera ner (18RGK370)
 § 134 RS Svar på motion: Utveckla och förebygg i stället för att avveckla och
montera ner
 Motion till Regionfullmäktige - Utveckla och förebygg i stället för att avveckla
och montera ner!
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§146

Återrapportering av åtgärdsplanFördela eventuell semesterstängning
jämnt mellan vårdcentralerna
(18RGK575)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Att notera informationen till protokollet, samt
Att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att i möjligaste mån begränsa
stängningarna av vårdcentraler under sommaren 2019, samt att ambitionen ska
vara max 4 veckors sammanhängande stängning för en enskild vårdcentral.
Sammanfattning

Region Kronoberg mottog från Centerpartiet den 12 mars 2018 skrivelsen –
Fördela eventuell semesterstängning jämnt mellan vårdcentralerna. Skrivelsen
behandlades av hälso- och sjukvårdsnämnden den 26 april 2018 § 52. Hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutade att inför sommaren 2019 arbeta i skrivelsens
intentioner att minimera semesterstängda vårdcentraler och att en åtgärdsplan ska
rapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden i november 2018.
Synpunkter är inhämtade från Centrumchefen för Primärvårds- och
rehabcentrum.
Vid planering inför sommaren 2019 har skrivelsens intentioner beaktats. Vid
framtagande av åtgärdsplanen kan det dock konstateras att Region Kronoberg står
inför liknande utmaningar sommaren 2019. Utifrån utfallet och erfarenheterna
från sommaren 2018 planeras det därför att inför 2019 samverka vårdcentralerna
på liknande sätt. Förutsättningarna är liknande som inför 2018 och det är fortsatt
en utmaning att klara vårdcentralernas uppdrag under sommarperioden samtidigt
som medarbetarna under dessa tre månader ska kunna få ut sin lagstadgade
semester och ha rimliga arbetsförhållanden.
Vid planeringen inför sommaren finns det förståelse för att de åtgärder som vidtas
med samlokalisering av lokaler kan medföra oro hos de invånare som blir berörda
av detta. Dock anses samlokalisering av verksamhet under 4-5 veckor vara en
rimlig, acceptabel och nödvändig lösning för att Region Kronoberg ska klara av
att bedriva en patientsäker vård med god tillgänglighet. Att samlokalisera en längre
period än så är inte optimalt och inget som planeras inför nästkommande somrar.
Centrumchef Lena Nazzal Andersson föredrar ärendet vid hälso- och
sjukvårdsnämndens sammanträde den 29 november 2018:
- Samverkan mellan vårdcentralerna sommaren 2018.
- Plan för sommaren 2019.
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Yrkanden
Thomas Haraldsson (C) yrkar på följande tillägg, med instämmande av Eva
Johnsson (KD), Roland Gustbée (M) och Rolf Andersson (L):
- Att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att i möjligaste mån begränsa
stängningarna av vårdcentraler under sommaren 2019, samt att ambitionen ska vara
max 4 veckors sammanhängande stängning för en enskild vårdcentral.
Charlotta Svanberg (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag, med
instämmande av Michael Sjöö (S) och Magnus Carlberg (S).

Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Att notera informationen till protokollet, samt
Att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att i möjligaste mån begränsa
stängningarna av vårdcentraler under sommaren 2019.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Återrapportering av åtgärdsplan- Fördela eventuell
semesterstängning jämnt mellan vårdcentraler
 Återrapportering av åtgärdsplan - Fördela eventuell semesterstängning jämnt
mellan vårdcentraler
 §52 HSN Svar på skrivelse: Fördela eventuell semesterstängning jämnt mellan
vårdcentraler från Centerpartiet
 Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg - Fördela
eventuell semesterstängning jämnt mellan vårdcentraler
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§147

Möjligheten att boka läkarbesök
digitalt (18RGK695)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att i arbetet med digitala vårdtjänster
under 2019 påbörja införande av webbaserad tidbokning till sjuksköterskeledd
bedömningsmottagning, samt planera för ett pilotförsök med webbtidbokning av
läkarbesök i samråd med verksamheten.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Mikael Johansson (M) Roland
Gustbée(M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M). Skrivelsen handlade
om vikten av att digitalisera hälso- och sjukvårdens verksamhet i Region
Kronoberg. Förslaget var att hälso- och sjukvårdsnämnden skulle ge hälso- och
sjukvårdsdirektören i uppdrag att snarast införa möjligheten att boka besök på
vårdcentralerna digitalt. Vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 201805-23 § 68 fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att undersöka
möjligheten att införa webbtidbok för bedömningsmottagning vid vårdcentralerna
och ett pilotförsök med webbtidbok till läkarbesök vid vårdcentralerna.
När det gäller ett större utnyttjande av webbaserad tidbokning och att kunna boka
besök till sjuksköterskeledd bedömningsmottagning på vårdcentral finns i nuläget
inget hinder att genomföra det. För flera enheter är det ett naturligt nästa steg i
breddinförandet av digitala tjänster. När det gäller pilotförsök med bokning av
läkarbesök via webben på någon eller några vårdcentraler är det förenat med
större svårigheter. Men det borde vara fullt möjligt att under 2019 planera för ett
pilotförsök med bokning av läkarbesök via webben. Det förutsätter dock att ett
digitalt triageringsverktyg finns tillgängligt.
Vid beslut om införande webbtidbokning av bedömningsmottagning och
pilotförsök med webbtidbok för läkarbesök måste dessa prioriteras i förhållande
till andra aktiviteter och resurssättas.
Yrkande
Roland yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att i arbetet med digitala vårdtjänster
under 2019 påbörja införande av webbaserad tidbokning till sjuksköterskeledd
bedömningsmottagning, samt planera för ett pilotförsök med webbtidbokning av
läkarbesök i samråd med verksamheten.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Möjlighet att boka läkarbesök digitalt
 Möjligheten att boka läkarbesök digitalt
 §68 HSN Svar på skrivelse: Möjligheten att boka läkarbesök digitalt från Mikael
Johansson (M) Roland Gustbeé (M) Thomas Ragnarsson (M) och Ove
Löfqvist (M)
 Skrivelse angående möjligheten att boka läkarbesök digitalt.
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§148

Remissyttrande – slutbetänkande
SOU 2018:53 Översyn av maskinell
dos, extempore, prövningsläkemedel
m.m. (18RGK1384)
Beslut

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

Region Kronoberg har av enheten för folkhälsa och sjukvård vid
Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg har valt att lämna synpunkter på följande avsnitt 4, 6, 8 samt
10. Region Kronoberg vill understryka vikten av att ansvaret i de olika delarna av
maskinell dosdispensering blir tydligt och hanterbart och att regelverket utformas
så att det matchar övrig reglering kring läkemedel och läkemedelsförsörjning.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Remiss Översyn av maskinell dos SOU 2018:53
 Remiss SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel
 Remiss av SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m. S2018/03762/FS

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-29

§149

Remissyttrande – Utökade
möjligheter att avansluta tandvårdare
som misskött sig från det statliga
tandvårdsstödet (Ds 2018:36)
(18RGK1442)
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 departementspromemorian föreslås att Försäkringskassan får besluta att
anslutning till det elektroniska systemet för statligt tandvårdsstöd ska upphöra om
vårdgivaren allvarligt har åsidosatt bestämmelserna i lagen om statligt
tandvårdsstöd.
Region Kronoberg anser att departementspromemorian i huvudsak är väl
genomarbetad och lämnar bra synpunkter samt förslag.
Region Kronoberg bedömer att förslaget att Försäkringskassan får utökade
möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som missköter sig från det statliga
tandvårdsstödet kommer att höja inträdeskraven för att kunna använda de
offentliga systemen. Detta är även positivt för landsting och regioner eftersom de
oseriösa vårdgivarna också utgör en risk för landstingens och regionernas
tandvårdsstöd.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Remiss - Utökade möjligheter att avansluta tandvårdare som
misskött sig från dset statliga tandvårdsstödet (Ds 2018:36)
 Remiss-Utökade möjligheter att avansluta tandvårdare som misskött sig från
det statliga tandvårdsstödet (Ds 2018:36)

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-29

 Remiss - Utökade möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som misskött sig
från det statliga tandvårdsstödet (Ds 2018:36 )

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-29

§150

Rekommendation om nationell
finansiering av Tobiasregistret
(18RGK1491)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Att besluta att delta i nationell finansiering av Tobiasregistret med 89 000 kr per år
under perioden 2019-2021.
Sammanfattning

År 2009 beslutade SKL:s styrelse att rekommendera landstingen och regionerna
att finansiellt stödja Tobiasregistret, som är ett nationellt register för givare av
blodbildande stamceller. Motivet till beslutet var att verksamheten har nationell
karaktär och att den därmed bör stödjas nationellt av landstingen gemensamt och
solidariskt. Nuvarande rekommendation från 2015 upphör att gälla den 31
december 2018. Sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har vid sammanträde den 13 september 2018 beslutat att rekommendera
landstingen och regionerna att till Tobiasregistret betala 0,75 kr per invånare och
år fr.o.m. 1 januari 2019 t.o.m. 31 december 2021. Giltigheten på den uppdaterade
rekommendationen löper fr.o.m. den 1 januari 2019 t.o.m. den 31 december 2021.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Att besluta att delta i nationell finansiering av Tobiasregistret med 89 000 kr per år
under perioden 2019-2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Tobiasregistret
 Nationell finansiering av Tobiasregsitret
 Rekommendation om nationell finansiering av Tobiasregistret

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-29

§151

Rekommendation om nationell
finansiering av biobanken för
navelsträngsblod (18RGK1493)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att delta i nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod med 188 000 kr
per år under perioden 2019-2021.
Sammanfattning

År 2009 beslutade SKL:s styrelse att rekommendera landstingen och regionerna
att finansiellt stödja den Nationella navelsträngsblodbanken. Motivet till beslutet
var att verksamheten har nationell karaktär och att den därmed bör stödjas
nationellt av landstingen gemensamt och solidariskt. Patienter som behandlas med
stamceller från navelsträngsblodbanken har oftast inget annat
behandlingsalternativ. I navelsträngsblod finns stamceller som är särskilt lämpade
för benmärgstransplantation.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträdet den 13
september beslutat att rekommendera landstingen och regionerna att till
Nationella navelsträngsblodbanken betala 0,95 kr per invånare och år. Giltigheten
på den uppdaterade rekommendationen löper fr o m den 1 januari 2019 t.o.m.
den 31 december 2021. För Region Kronoberg innebär det att kostnaden sänks
från 198 000 kr till 188 000 per år. Det finns en finansiering i budget, 0171-90050249, för nuvarande bidrag.
Förslag till beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att delta i nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod med 188 000 kr
per år under perioden 2019-2021.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod
 Nationell finansiering av navelsträngsblod
 Rekommendation om nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-29

§152

Inbjudningar och konferenser
Inga inbjudningar och konferenser har inkommit till dagens sammanträde.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-29

§153

Övriga beslutsärenden
Övriga beslutsärenden föreligger inte vid dagens sammanträde.

Protokoll
Mötesdatum: 2018-11-29

§154

Övriga informationsärenden
Influensavaccin
Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om årets
influensavaccinationer. Influensavaccin svårt att få tag i, därav har patienter i
riskgrupper priorterats.
Gratulationer
Ordförande Charlotta Svanberg uppvaktar å nämndens vägnar Roland Gustbée
med anledning av högtidsdag.
Avtackning
2:e vice ordförande Roland Gustbée tackar ordförande Charlotta Svanberg för
gott samarbete under den gångna mandatperioden.
Ordförande Charlotta Svanberg tackar presidiekollegor, ledamöter och
förvaltningen för ett gott samarbete under mandatperioden och belyser en rad
goda exempel som Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om och som
både nämndens ledamöter och förvaltningen ska vara stolta över.
Tryggve Svensson, 1:e vice ordförande tackar presidiekollegor, ledamöter och
förvaltning för ett gott samarbete.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson tackar nämnden å
förvaltningens vägnar för gott samarbete.
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.

