Kallelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum: 2022-01-26
Tid: 09:00-15:00
Plats: Digitalt/Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Med anledning av smittläget genomförs sammanträdet digitalt. Endast
ordförande, sekreterare och hälso- och sjukvårdsdirektör deltar fysiskt.
Notera att sammanträdet gör uppehåll kl. 12.00 och återupptas kl. 13.00
för ärende 13.
Ledamöter

Roland Gustbée (M), ordförande
Eva Johnsson (KD), vice ordförande
Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande
Sonja Emilsson (M)
Ove Löfqvist (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Rut Björkström (KD)
Bo Bergsjö (L)
Christina Bertilfelt (S)
Carl-Olof Bengtsson (S)
Frida Christensen (S)
David Svensk (S)
Eva-Britt Svensson (V)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Ersättare

Tilda Ragnarsson (M)
Ann-Christine Norlander (C)
Angelica Karlsson (C)
Lina Yosefi (L)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Eva Ballovare (S)
Ingrid Johansson (S)
Jan Lorentzson (SD)
Övriga kallade

Roger O Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Dan Petersson, ekonomichef
Anders Lennartsson Allard, stabschef
Daniel Nilsson, nämndsekreterare
Pär Lindgren, chefsläkare
Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef
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Tina Fogelklou, rättspsykiatrichef
Sandor Eriksson, verksamhetschef
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1

Fastställande av dagordning

2

Val av justerare samt justeringsdatum
Förslag till beslut

1. Hälso- och sjukvårdsnämnden utser jämte ordförande Robert
Olesen (S) att justera protokollet.
2. Protokollet justeras den dd januari 2022.

3

Information från sjukhuschef
Florence Eddyson Hägg 09:05

4

Informationsärende - Handlingsplan
patientsäkerhet Region Kronoberg 20222024 (21RGK2029)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning

Socialstyrelsen har i samarbete med SKR, Nationell Samverkansgrupp
Patientsäkerhet (NSG PS) samt flera experter inom området tagit fram
en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet som gäller under
åren 2020–2024. Syftet med den nationella handlingsplanen är att
vidareutveckla och lyfta det långsiktiga och systematiska
patientsäkerhetsarbetet och visionen är att ingen patient ska behöva
drabbas av vårdskada.
På uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören har enheten för
patientsäkerhet i samarbete med regional chefläkare getts uppdrag att ta
fram en regional handlingsplan för ökad patientsäkerhet med
utgångpunkt i den nationella handlingsplanen. I den regionala
handlingsplanen har anpassningar gjorts till Region Kronobergs
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förhållanden samt strategin Närmare Kronobergaren.
Handlingsplanen avser hela Hälso- och sjukvården och inkluderar
tandvården.
Beslutsunderlag

 §4 HSN AU Informationsärende - Handlingsplan patientsäkerhet
Region Kronoberg 2022-2024
 Förslag till beslut - Handlingsplan patientsäkerhet 2022-2024
 Handlingsplan patientsäkerhet Region Kronoberg 2022 - 2024
Pär Lindgren 09:30

5

Informationsärende - Återrapportering
av uppdrag ur verksamhetsplan 2021
(21RGK72)
Beslutsunderlag

 §5 HSN AU Informationsärende - Återrapportering av uppdrag ur
verksamhetsplan 2021
 Uppdrag VP 2021(260895) (0)_TMP
09:50

6

Revidering av hälso- och
sjukvårdsnämndens delegationsordning
(21RGK2021)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden reviderar delegationsordningen enligt
följande:
delegat i ärendetyp 4.6 och 4.7 ändras till hälso- och sjukvårdsdirektör.
tillägg under ärendetyp i punkt 1.2 enligt följande: övriga remisser
gällande revidering av föreskrifter, riktlinjer och rekommendationer från
SKR, RCC och statliga myndigheter.
Sammanfattning

I nuvarande delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden är
ärendetyp 4.6 Biobank och 4.7 Utlämnande av material från biobank
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delegerat till verksamhetschef kundval och privata vårdgivare. Delegat
föreslås ändras till hälso- och sjukvårdsdirektör för att sedan
vidaredelegeras till verksamhetschef klinisk patologi och cytologi.
Ärendetyp
Delegering till:
Beskrivning
4.6 Biobank
Verksamhetschef Kundval och privata vårdgivare
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Rätt att anmäla beslut till Socialstyrelsen om inrättad biobank, ändrade
förhållanden för biobank samt nedläggning av biobank
4.7 Utlämnande av material från biobank
Verksamhetschef Kundval och privata vårdgivare
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Rätt att besluta om utlämnande av material från biobank för forskning
Vidare föreslås en revidering av punkt 1.2. Hälso- och
sjukvårdsdirektören föreslås få delegation på beslut om remissyttranden
gällande reviderade föreskrifter, riktlinjer och rekommendationer från
SKR och statliga myndigheter under förutsättning att bedömda
kostnadsökningar kan hanteras inom befintlig budgetram och att
förslaget i remissen inte leder till väsentliga tillgänglighets- och
utbudsförsämringar.
1.2 Remissyttrande inom ramen för nämndens verksamhetsområde enligt
följande:
1. Socialstyrelsen: Nya och reviderade nationella riktlinjer
2. Socialstyrelsen: Nya och reviderade kunskapsstöd
3. Nationella stödfunktionen, Nationellt system för kunskapsstyrning
hälso- och sjukvård, Sveriges regioner i samverkan, Sveriges kommuner
och regioner (SKR): Nya och reviderade vårdprogram
4. Regionalt cancercentrum (RCC): Nya och reviderade vårdprogram

Page 5 of 12

Kallelse

5. Sveriges kommuner och regioner (SKR): Nya och reviderade
vårdförlopp
6. övriga remisser gällande revidering av föreskrifter, riktlinjer och
rekommendationer från SKR, RCC och statliga myndigheter.
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Rätt att fatta beslut å hälso- och sjukvårdsnämndens vägnar förutsatt att:
bedömda kostnadsökningar kan hanteras inom befintlig budgetram
förslagen inte leder till väsentliga tillgänglighets- och utbudsförsämringar.
Beslutsunderlag

 §6 HSN AU Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens
delegationsordning
 Förslag till beslut - Revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens
delegationsordning
 Gällande delegationsordning hsn

7

Svar på motion – Stärk
bröstcancerscreeningen i Kronoberg
(21RGK1589)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige beslutar att:
1. Kvinnor utanför screeningprogrammet ska ha rätt att boka tid till
mammografi vid misstanke eller oro, utan remiss.
2. Motionärernas förslag p.2 därmed anses besvarad
3. Motionärernas förslag p. 1 och 3 avslås.
4. Det sista stycket under rubriken ”Förändring av den övre
åldersgränsen” ändras till:
Med hänsyn till den ökade livslängden på kvinnor och den snabba
medicinska utvecklingen är det viktigt att det forskas mer på nyttan med
screening för kvinnor över 74 år. I avvaktan på nya rön bör Region
Kronoberg följa Socialstyrelsens rekommendationer och det nationella
vårdprogrammet för bröstcancer.
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Sammanfattning

Henrietta Serrate (S) och Robert Olesen (S) har i en motion lyft att en av
de starkaste riskfaktorerna för bröstcancer är ökad brösttäthet samt att
för att upptäcka fler fall borde fler kvinnor ingå i screeningprogrammet.
Motionärerna förslår att Region Kronoberg utreder möjligheten att
införa individanpassad bröstcancerscreening, att Region Kronoberg
utreder möjligheten att utöka eller helt ta bort den övre åldersgränsen för
screening av bröstcancer samt att Region Kronoberg utreder möjligheten
att avgiftsbefria all bröstcancerscreening.
Verksamheten anser att Region Kronoberg inte själva ska utreda
möjligheten till individanpassad bröstcancerscreening i dagsläget då
Region Kronoberg bör följa Socialstyrelsens rekommendationer och det
nationella vårdprogrammet för bröstcancer vad gäller såväl intervaller
som åldersgränser för screening.
Bröstcancerscreeningen i sig är redan avgiftsfri. När misstanke om
sjukdom medför att undersökning genomförs betalas patientavgift precis
som i all annan vård.
Vid hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott den 19 januari 2022
föreslog utskottet att regionfullmäktige beslutar
Att kvinnor utanför screeningprogrammet ska ha rätt att boka tid till
mammografi vid misstanke eller oro, utan remiss.
Att attsats 2 därmed anses besvarad
Att Attsats 1 och 3 avslås.
Det sista stycket under rubriken ”Förändring av den övre åldersgränsen”
ändras till:
Med hänsyn till den ökade livslängden på kvinnor och den snabba
medicinska utvecklingen är det viktigt att det forskas mer på nyttan med
screening för kvinnor över 74 år. I avvaktan på nya rön bör Region
Kronoberg följa Socialstyrelsens rekommendationer och det nationella
vårdprogrammet för bröstcancer.
Beslutsunderlag

 §7 HSN AU Svar på motion – Stärk bröstcancerscreeningen i
Kronoberg
 Svar på motion - Stärk bröstcancerscreeningen i Kronoberg HSN
 Motion - Stärk bröstcancerscreeningen i Kronoberg
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8

Svar på motion – Införande av grått
arkiv i Region Kronoberg (21RGK1538)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionfullmäktige avslår
motionen.
Sammanfattning

Sverigedemokraterna Melena Jönsson, Robert Fredriksson och Jan
Lorentzon har i en motion föreslagit:
Att införa ett system som liknar det gråa arkivet enligt motionens
intentioner
Att information om ett ovan nämnt arkiv ska tillgängliggöras för
allmänheten på exempelvis samtliga vårdcentraler, mottagningar, i sociala
mediekanaler och på lämpliga hemsidor.
Med ett grått arkiv menar motionärerna en handling, likt
begravningsbranschens vita arkiv, där en individs önskemål framgår om
hen drabbas av exempelvis en hjärnskada efter en olycka eller sjukdom
eller oförutsedd demens. Syftet med ett grått arkivet är att i så lång
utsträckning som möjligt uppfylla individens önskemål.
Beslutsunderlag

 §8 HSN AU Svar på motion – Införande av grått arkiv i Region
Kronoberg
 Förslag till beslut- svar på motion om införande av grått arkiv
 Motion om införande av grått arkiv i Region Kronoberg

9

Remissyttrande – Börja med barnen!
Följa upp hälsa och dela information för
en god och nära vård, SOU 2021:78
(S2021/06815) (21RGK1773)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner remissyttrandet och yttrandet
är Region Kronobergs svar till Regeringskansliet.
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Sammanfattning

Region Kronoberg har av Regeringskansliet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
I delbetänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära
vård för barn och unga (SOU 2021:34) föreslår utredningen en
hälsoreform som ska bidra till en mer sammanhållen och likvärdig god
och nära vård för barn och unga. I slutbetänkandet har återstått att
redovisa hur en samlad uppföljning av barns och ungas fysiska och
psykiska hälsa kan utformas som stödjer utvecklingen dels av det
hälsofrämjande arbetet för barn och unga både på individuell och
nationell nivå, dels av vårdens utformning och innehåll. Utredningen
bedömer att utvecklingen av kvalitetsregister är nödvändig för att säkra
kvaliteten i de hälsovårdande verksamheterna. Detta inom exempelvis
elevhälsan och vid barnavårdscentraler. Utredningen föreslår därför att
patientdatalagen förtydligas så att uppgifter om hälsofrämjande och
förebyggande insatser kan registreras i kvalitetsregister. Utredningen gör
även bedömningar som ska bidra till en god informationsförsörjning för
såväl hälso- och sjukvårdens verksamheter som för den enskilde. Detta
både när det gäller utbyte av information inom och mellan olika
verksamheter och huvudmannagränser.
Region Kronoberg ställer sig positiva till innehållet i slutbetänkandet
men för fram synpunkter gällande bland annat att det främjande och
förebyggande arbetet behöver struktur och stöd för att påvisa
effekthemtagning samt att understryka att hela barnets behov så väl som
somatisk/fysisk hälsa och psykisk hälsa påverkar varandra och att det
inte bör delas upp utan att verksamheterna arbetar mot ett gemensamt
mål.
Utredningens förslag är en investering i en mer effektiv vård. På kort sikt
kan förslagen få administrativa och ekonomiska konsekvenser för
regionerna när exempelvis regionerna ska administrera hälsouppgifter
som ska lämnas till Socialstyrelsen.
Beslutsunderlag

 §9 HSN AU Remissyttrande – Börja med barnen! Följa upp hälsa och
dela information för en god och nära vård, SOU 2021:78
(S2021/06815)
 Förslag till beslut - Remissyttrande Börja med barnen!
 Remissyttrande - Börja med barnen!
 Remiss - Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för
en god och nära vård (SOU 2021:78)
 Remiss - Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för
en god och nära vård (SOU 2021:78), följebrev
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10 Anmälningar för kännedom
Anmälningar

 21RGK2047-1 Regleringsbrev 1:11 Prestationsbundna insatser för att
korta vårdköerna
 21RGK2049-1 Regeringsbeslut - Uppdrag angående stöd till
genomförande av överenskommelse om nationell testning och
smittspårning för covid-19. S2021/08236
 21RGK2050-1 Regeringsbeslut - Godkännande av överenskommelse
mellan staten och SKR om genomförande av vaccinering mot covid19, 2022. S2021/08206
 21RGK2053-2 Meddelande 21/2021 Överenskommelse mellan
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen kring Säker
digital kommunikation
 21RGK2052-1 Meddelande 22/2021 - Överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Regioner om jämlik och effektiv
cancervård med kortare väntetider 2022
 21RGK2059-1 Meddelande 27/2021 – Överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Nationell testning
och smittspårning för covid-19, 2022
 21RGK2058-1 Meddelande 26/2021 – Överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Regioner om vaccinering mot
covid-19, 2022
 21RGK2054-1 Meddelande 23/2021 - Överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Regioner om
Läkemedelsförmånerna 2022
 21RGK2055-1 Meddelande 24/2021 - Överenskommelse mellan
staten och Sveriges Kommuner och Regioner om hälso- och
sjukvårdens arbete med civilt försvar 2022
 21RGK2061-1 Meddelande 28/2021 – Överenskommelse mellan
staten och Sveriges kommuner och regioner om Äldre - teknik, kvalitet
och effektivitet med den äldre i fokus 2022
 21RGK2065-1 Ändring av uppdraget att i samarbete med regionerna
bistå i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid 19
 21RGK1917-3 Verksamhetsrapportering 2021 avseende
överenskommelse om Personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp
 22RGK183-1 Meddelande 25/2021 – Tilläggsöverenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Insatser
inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022
 21RGK448-6 Beslut om avslut av inspektion
 21RGK1380-9 §13 RS Redovisning av budgetuppdrag ”Grön Rehab”
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11 Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut

 21RGK17-23 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr
21/2021. Beslut om justering av budget
 21RGK29-37 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 37/2021. Beslut om vikarie privata vårdgivare
 21RGK29-38 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 38/2021. Beslut om vikarie privata vårdgivare
 21RGK29-39 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 39/2021. Beslut om vikarie privata vårdgivare
 21RGK39-19 Chefsläkarbeslut nr 19/2021. Anmälan enligt lex Maria
 21RGK39-20 Chefsläkarbeslut nr 20/2021. Anmälan enligt lex Maria
 21RGK39-21 Chefsläkarbeslut nr 21/2021. Anmälan enligt lex Maria
 21RGK39-22 Chefsläkarbeslut nr 22/2021. Anmälan enligt lex Maria
 21RGK39-23 Chefsläkarbeslut nr 23/2021. Anmälan enligt lex Maria
 21RGK39-24 Chefsläkarbeslut nr 24/2021. Anmälan enligt lex Maria
 21RGK39-25 Chefsläkarbeslut nr 25/2021. Anmälan enligt lex Maria
 21RGK29-31 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 31/2021. Beslut om vikarie privata vårdgivare
 21RGK17-13 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr
13/2021 Beslut om remissyttrande inom ramen för nämndens
verksamhet
 21RGK17-14 Delegationsbeslut 12/2021 - Remissyttrande inom
ramen för nämndens verksamhet (Makuleras på grund av fel
diarieföring. Se 21RGK17-15)
 21RGK17-15 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr
14/2021 - Beslut om remissyttrande inom ramen för nämndens
verksamhet
 21RGK29-32 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 32/2021. Beslut om vikarie privata vårdgivare
 21RGK38-8 Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandebeslut nr
6/2021
 21RGK38-9 Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandebeslut nr
7/2021
 21RGK38-10 Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandebeslut nr
8/2021
 21RGK342-13 Verksamhetschef Kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 13/2021. Utlämnande av material från biobank
 21RGK29-33 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 33/2021. Beslut om vikarie privata vårdgivare
 21RGK29-34 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 34/2021. Beslut om vikarie privata vårdgivare
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 21RGK29-35 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 35/2021. Beslut om vikarie privata vårdgivare
 21RGK38-12 Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandes beslut nr
9/2021
 21RGK17-16 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr
15/2021. Beslut om remissyttrande inom nämndens verksamhet
 21RGK29-36 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 36/2021. Beslut om vikarie privata vårdgivare
 21RGK38-13 Delegationsbeslut hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande 10
 21RGK17-17 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr
16/2021. Beslut att översända remissyttrande
 21RGK17-18 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr
17/2021. Beslut om överföring av budgetmedel
 21RGK17-19 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr
18/2021. Beslut om överföring av stadsbidrag
 21RGK17-20 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr
17/2021 - Beslut om remissyttrande (Makuleras på grund av fel
numrering i handlingens rubrik)
 21RGK17-21 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr
19/2021. Beslut att översända remissyttrande
 21RGK17-24 Hälso- och sjukvårdsdirektörens delegationsbeslut nr
22/2021. Beslut om flytt av personalbudget

12 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport

13 Informationsärende - Gemensamma
patienter för psykiatrin och
rättspsykiatrin
Tina Fogelklou och Sandor Eriksson 13:00
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