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Fastställande av dagordning

2

Val av justerare samt justeringstid

3

Remissyttrande - Vägen till ökad
tillgänglighet – delaktighet, tidiga
insatser och inom lagens ram (SOU
2022:22) (22RGK1160)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet
är Region Kronobergs svar till Socialdepartementet.
Beslutet justeras omedelbart
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Region Kronoberg instämmer i att vissa delar i tillgängligheten behöver
justeras och lämnar kommentarer eller förslag till främst när det gäller
vårdgarantin
Beslutsunderlag







Förslag till beslut SOU 2022:22
Remissyttrande - SOU 2022:22
Begäran om anstånd av tid
Svar på begäran om anstånd av tid
Remiss - Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser
och inom lagens ram (SOU 2022:22)

Maria Everthsson 09:00

Kallelse

4

Delårsrapport per augusti 2022
(22RGK58)
Sammanfattning

Delårsrapporten publiceras den 26 september.
Dan Petersson
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Verksamhetsplan 2023 för hälso- och
sjukvårdsnämnden (22RGK72)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer verksamhetsplan för 2023.
Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 15-16 juni 2022 att ge styrelser och
nämnder i uppdrag att upprätta verksamhetsplaner samt fördela och
fastställa driftbudgetram för underliggande nivå i enlighet med
regionfullmäktiges beslutade budget.
Verksamhetsplan 2023 beskriver hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag
samt utmaningar kopplat till omställningen till den nära vården,
långsiktig ekonomisk hållbarhet och hållbarhetsprogram.
Verksamhetsplanen anger nämndens mål och uppdrag för 2022 samt
redovisar ramförändringar jämfört med 2022 och preliminära ramar för
respektive verksamhetsområde.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Verksamhetsplan 2023
 Verksamhetsplan 2023 (Halso- och sjukvardsnam (8)
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Tandvårdstaxa 2023 (22RGK64)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår att
Regionfullmäktige fastställer allmäntandvårdstaxa och
specialisttandvårdstaxa. Taxorna gäller från och med den 15 januari 2023.
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Regionfullmäktige fastställer frisktandvårdstaxa. Taxan gäller från och
med den 1 mars 2023.
Sammanfattning

Förslag till allmäntandvårdstaxa 2023 innebär en genomsnittlig höjning
med 4,6 procent och drygt 4,6 procent för specialisttandvårdstaxan.
Förslag till frisktandvårdstaxa innebär en genomsnittlig höjning med 4,5
procent. Kostnadsutvecklingen under år 2022 och 2023 förväntas vara
hög och prognosen för prisindexet LPIK (landstingsprisindex) beräknas
upp gå till 4 procent år 2022 och 6,8 procent år 2023. Utfallet för LPIK
2021 uppgick till 3,2 procent.
Förslag till taxehöjning 2023 är i nivå med referensprislistans höjning
som beslutats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
Referensprislistan syftar till att underlätta för patienter att jämföra priser
på tandvård och ge en bild av vad TLV anser att ett normalpris för en
behandling kan vara. Jämfört med referensprislistan har Region
Kronoberg generellt 6 procent högre priser för allmäntandvården år
2021. Jämfört med närliggande regioner och riket har dock Region
Kronoberg lägre priser med undantag för Blekinge. Medelvärdet för riket
är 9 procent högre än referensprislistan och generellt har Halland (29
procent), Kalmar (9 procent) och Skåne (9 procent) högre priser än
Kronoberg. Blekinge har generellt 5 procent högre pris jämfört med
referensprislistan. För specialisttandvården har Region Kronoberg 5
procent högre pris jämfört med referensprislistan år 2021. Medelvärdet
för riket är 14 procent högre än referensprislistan och generellt har
Blekinge (9 procent), Halland (19 procent), Kalmar (7 procent) och
Skåne (10 procent) högre priser än Kronoberg. I jämförelse med
medelvärden och närliggande regioner har Region Kronoberg lägre taxor
avseende frisktandvården.
Beslutsunderlag









Förslag till beslut - Tandvårdstaxa 2023
Enkel prövning barnets bästa tandvårdstaxa 2023
Förslag till Frisktandvård 2023-03-01
Förslag till taxeändring 2023-01-15 SPTV
Förslag till taxeändring 2023-01-15 AT_2
Jämförelse Södra reg 2021-2022
Taxehistorik 2019-2022

Annika Kahlmeter
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PCI-verksamhet i Växjö (21RGK1754)
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Återrapportering till Södra
sjukvårdsregionen gällande
satellitmottagningar för uppföljning av
patienter med DBS (22RGK1233)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar godkänna återrapporteringen
samt översända den till Södra sjukvårdsregionen.
Sammanfattning

Djup hjärnstimulering (DBS) är en etablerad behandling vid Parkinsons
sjukdom, essentiell tremor (skakningar i händerna) och dystoni
(ofrivilliga muskelspänningar). Antalet patienter aktuella för DBSpatienter ökar varför det finns ett behov av att öka utrednings- och
behandlingskapaciteten på Skånes Universitetssjukhus. Detta kan skapas
genom att välinställda DBS-patienter följs upp på sitt länssjukhus. Södra
regionvårdsnämnden har beslutat (§17 2022) rekommendera regionerna
inom Södra sjukvårdsregionen att, enligt arbetsgruppens förslag, inrätta
satellitmottagningar för uppföljning av patienter med DBS- behandling i
Karlskrona, Halmstad, Växjö och Helsingborg. Uppföljning med
återrapportering till Södra regionvårdsnämnden ska göras senast hösten
2022.
Centrallasarettet i Växjö har sedan 2010 utfört justering och optimering
av DBS på patienter med Parkinsons sjukdom och essentiell tremor. Det
är för närvarande en sjuksköterska som utför justering och optimering av
DBS på ett tjugotal patienter. Läkare finns med som en del av DBSteamet. År 2012 tilldelades Neurologmottagningen diplom för väl
genomfört kvalitetsarbete med satellitmottagningen för DBS-opererade i
Region Kronoberg.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Återrapportering till Södra sjukvårdsregionen
gällande satellitmottagningar för uppföljning av patienter med DBS
 Återrapportering gällande satellitmottagningar för uppföljning av
patienter med DBS-behandling
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Inriktning för fortsatt utveckling av det
nationella systemet för
kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvårdsområdet 2023-2027
(22RGK1169)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande förslag till beslut till
regionstyrelsen:
1.

Regionstyrelsen beslutar ställa sig bakom SKR:s
rekommendation om inriktning för fortsatt utveckling av det
nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och
sjukvårdsområdet under åren 2023–2027.

2. Regionstyrelsen beslutar att i enlighet med rekommendationer
från SKR uppdra åt styrgruppen för kunskapsstyrning i
samverkan (SKS) att fortsatt arbeta i enlighet med SKR:s
rekommendationer för utveckling av det nationella arbetet med
kunskapsstyrning, med medskicket att arbetet med prioriteringar
gällande bland annat kompetensförsörjning och ekonomiska
resurser bör utvecklas utifrån rådande och kommande
förutsättningar.
Sammanfattning

Efter den inledande etablerings- och uppbyggnadsfasen av det nationella
systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet har
SKR utvärderat arbetet och slutsatserna har legat till grund för SKR:s
föreslagna inriktning och prioritering för det fortsatta utvecklingsarbetet
med kunskapsstyrning åren 2023-2027. Sammanfattningsvis är SKR:s
övergripande slutsats att vision och mål bör ligga fast, men att större vikt
fortsättningsvis behöver läggas på implementering och uppföljning med
fokus på att minska oönskad variation och öka jämlikheten.
Respektive region uppmanas nu att besluta om utveckling av det lokala
arbetet med ett nationellt gemensamt system för kunskapsstyrning inom
hälso- och sjukvårdsområdet, med en inriktning för fortsatt arbete på att
- gå från en etablerings- och uppbyggnadsfas till en hållbar drifts- och
utvecklingsfas.
- kunskapsstyrningen ska bidra till förändrade arbetssätt för en hållbar
utveckling av framtidens hälso- och sjukvård där en personcentrerad och
nära vård och omsorg tillämpas.
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- fokus för regionerna i första hand ska vara bland annat att
tillgängliggöra aktuella kunskapsstöd för personal, nyttja patientkraften
och fortsatt utvecklas samarbetet med kommunerna.
- regionerna i enlighet med tidigare rekommendation från SKR:s
förbundsstyrelse från år 2017 om etableringen av en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning fortsätter det redan påbörjade arbetet.
Region Kronoberg föreslås nu ställa sig bakom den av SKR föreslagna
inriktningen på det fortsatta arbetet och utvecklingen av det nationella
systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdens område.
Region Kronoberg ser stora fördelar med den nationella systemet för
kunskapsstyrning men vill göra ett medskick i det fortsatta
utvecklingsarbetet. Region Kronoberg anser att arbetet med
prioriteringar bör utvecklas utifrån rådande och kommande
förutsättningar – bland annat vad gäller kompetensförsörjning och
ekonomiska resurser.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Inriktning för fortsatt utveckling av det nationella
systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet
2023–2027
 Tjänsteskrivelse - Inriktning för fortsatt utveckling av det nationella
systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet
2023-2027
 Meddelande 13/2022 – Rekommendation till regioner om inriktning
för fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning
inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027

10 Kurs och konferens (22RGK79)
Beslutsunderlag

 Inbjudan Webbinarium - Nationella riktlinjer för vård vid obesitas,
2022-10-13

11 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
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