Protokoll
Datum: 2015-02-05

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tid
Plats

2015-01-28 09:00 – 15:00
Oden Emil Lindells v 15 Växjö

Beslutande ledamöter

Charlotta Svanberg (S), ordförande
Tryggve Svensson (V), vice ordförande
Roland Gustbée (M), 2:e vice ordförande
Michael Sjöö (S)
Christina Bertilfelt (S)
Magnus Carlberg (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ricardo Salsamendi (S)
Annelise Hed (MP)
Thomas Ragnarsson (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Eva Johnsson (KD)
Rolf Andersson (FP)
Maria Sitomaniemi Stjernfelt (SD)
Marianne Nilsson (M), ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Britt Bergström (V)
Marianne Eckerbom (C)
Thomas Haraldsson (C)

Övriga närvarande

Ingrid Sivermo Sekreterare
Per-Henrik Nilsson, Hälso-och sjukvårdsdirektör
Dan Petersson, Ekonomichef
Jens Karlsson, Ekonomidirektör
Lena Andersson Nazzal, Centrumchef
Annika Kahlmeter, Centrumchef
Gunnar Persson, Centrumchef
Magnus Frithiof, Centrumchef
Annika Hull Laine, Centrumchef
Marie Jadner, Centrumchef
Jörgen Tagesson, Centrumchef
Maria Wiltz, Centrumchef

Utses att justera

Charlotta Svanberg
Roland Gustbée

Justeringens plats och tid

Växjö , 2015-02-04 13:00

Protokollet omfattar

§1-14

Protokoll
Datum: 2015-02-05

Underskrifter

Sekreterare

.........................................

Ordförande

.........................................

……………………………………..

Justerande

.........................................

……………………………………..

Protokoll
Datum: 2015-02-05

Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-01-28

Datum för anslags
uppsättande

2015-02-05

Förvaringsplats för
protokollet

Regionens kansli

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Ingrid Sivermo

Datum för anslags
nedtagande

2015-01-29

Protokoll
Datum: 2015-02-05

ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14

Val av protokolljusterare samt justeringsdatum
Godkännande av föredragningslista
Informationsärende-centrumchefer
Informationsärende- ekonomi
Informationsärende- patientlagen
Informationsärende- sekretess och tystnadsplikt
Årsplan med sammanträdestider 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
med presidieberedningar
Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg
Yttrande och förslag på Budget 2016 med flerårsplan 2017–2018
Remissyttrande – Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Förslag till
myndighetsövergripande handlingsplan Dnr. 3.2-43028/2014
Remissyttrande – Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och
ungdomar med könsdysfori Dnr 3.7-44101/2014
Remissyttrande – Förslag om ändring av SoS föreskrifter (SOSFS 2012:14) om
hantering av mänskliga organ för transplantation
Kurser och konferenser
Ricardo Salsamendi (S) frågar: Hur kommer Region Kronoberg att använda
stimulansmedel från regeringen för att förbättra cancervården?
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§ 1.

Val av protokolljusterare samt justeringsdatum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden justerar andre vice ordförande Roland Gustbée protokollet samt
att justering av protokollet sker den 4 februari

Förslag till beslut
Föreslås
att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att jämte ordföranden justerar andre vice
ordförande Roland Gustbée protokollet samt
att justering av protokollet sker den X
Paragrafen är justerad
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§ 2.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan daterad 2015-01-20 med tillägg av information om
regeringens satsning på att förbättra cancervården

Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan
Paragrafen är justerad
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§ 3.

Informationsärende-centrumchefer
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Presentation av centrumcheferna
Lena Andersson Nazzal är ny centrumchef för primärvårds- och rehabcentrum. I
centrumet ingår 21 landstingsdrivna vårdcentraler,
sjukvårdsrådgivningen,jourläkarcentraler, habilitering, hjälpmedelscentral,
lasarettssrehab, primärvårdsrehab och rehabiliteringskliniken.
Annika Kahlmeter har varit tandvårdschef i ca 10 år. Tandvårdscentrum omfattar 17
allmäntandvårdskliniker, specialisttandvård, en tandvårdsbuss, callcenter och
administrativt stöd.
Gunnar Persson är sedan tre tillbaka centrumchef för kirurgcentrum som omfattar
kirurgklinik, ortopedlklinik, anestesiklinik, öron,näs hals- och hudklinik, vårdenhet och
sekreterarenhet.
Magnus Frithiof är sedan 1/1 2015 centrumchef för psykiatricentrum.
Psykiatricentrum omfattar akutpsykiatri, äldrepsykiatri, beroendevård, Ekeliden,
allmänpsykiatri, psykosvård, läkarenhet och dokumentationsenhet.
Annika Hull Laine är centrumchef för barn- och ungdomscentrum som omfattar
barn-och ungdomskliniken, barn- och ungdomshabiliteringen, barn- och
ungdomspsykiatrin och kvinnokliniken.
Marie Jadner centrumchef för medicinskt servicecentrum. I medicinskt servicecentrum
ingår bild och funktionsmedicin, klinisk kemi och transfusionsmedicin, klinisk
mikrobiologi, medicinsk fysik och teknik, klinisk patologi och cytologi samt vårdhygien.
Jörgen Tagesson centrumchef för akutcentrum. Akutcentum omfattar
ambulanssjukvården, akutvårdsavdelningen, akutgeriatriken, resursenheten, Kliniskt
Tränings Centrum samt larmtjänst, mångbesökare mm.
Maria Wiltz sedan augusti 2014 centrumchef för medicincentrum. I medicincentrum
ingår infektionskliniken, medicinklinikerna, onkologkliniken och ögonkliniken.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
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att notera informationen till protokollet
Paragrafen är justerad
Yttranden
Vid ärendet yttrar sig även Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), AnnCharlotte Kakoulidou (S), Maria Sitomaniemi (SD), Michael Sjöö (S), Ricardo
Salsamendi (S), Roland Gustbée (M), Marianne Eckerbom (C).
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§ 4.

Informationsärende- ekonomi
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Ekonomidirektör Jens Karlsson rapporterar om att



Landstinget Kronobergs ekonomiska resultat för 2014 uppgår till 156 miljoner kronor.
Resultatet är 56 miljoner kronor bättre än budget och beror på en förbättrad finansiering
och lägre nettokostnader än budgeterat.



Den förbättrade finansieringen hänförs till att de generella statsbidragen och avkastning i
pensions- och likviditetsförvaltningen varit högre än budgeterat. Nettokostnaderna har
sammantaget kunnat hållas nere genom erhållna specialdestinerade statsbidrag för bland
annat en förbättrad tillgänglighet.
Fortsatt underskott i akutcentrum, barn- och kvinnocentrum, kirurgcentrum,
medicincentrum, medicinskt servicecentrum och vuxenpsykiatrin.



Förslag till beslut
Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Paragrafen är justerad
Yttranden
Vid ärendet yttrar sig även Britt-Louise Berndtsson (C).
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§ 5.

Informationsärende- patientlagen
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Information om patientlagen (2014:821)
Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson informerar om nya patientlagen som
gäller från 1 januari 2015. Den nya lagen innebär att:







Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
Hälso-och sjukvård får som huvudregel ej ges utan patientens samtycke, undantag är vid
en akut livshotande situation.
Det införs bestämmelser om barns inflytande över sin vård.
Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning vid livshotande eller allvarlig sjukdom
utvidgas.
Patienten kan välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad
vård i hela landet.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Paragrafen är justerad
Yttranden
Vid ärendet yttrar sig även Ann-Carlotte Kakaoulidou (S), Britt-Louise Berndtsson (C),
Roland Gustbée (M).
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§ 6.

Informationsärende- sekretess och tystnadsplikt
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Hälso-och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson och ordförande Charlotta
Svanberg informerar om att:







Tystnadsplikt gäller för hela hälso- och sjukvården och omfattar även förtroendevalda
som ex. är på studiebesök.
Det innebär att man inte får yppa något som man fått ta del av inte ens för anhöriga.
Vid kontakt med media är det viktigt att patienters och anhörigas identitet inte röjs ex.
genom bilder.
Före besök i vården ska respektive verksamhetschef kontaktas.
Studiebesök i hälso-och sjukvårdsnämndens regi bokas av HSN:s sekreterare.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Paragrafen är justerad

Protokoll
Datum: 2015-02-05

§ 7.

Årsplan med sammanträdestider 2015 för hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) med presidieberedningar 15RK31
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att fastställa årsplan med sammanträdestider 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden
med presidieberedningar
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige fastställde 2014-11-25 årsplan och sammanträdesdagar för
regionfullmäktige, styrelsen, utskott, nämnder och beredningar i Region Kronoberg
2015. Nämndernas ärenden bereds av respektive nämnds presidium enligt reglemente.

Presidierna i landstingsstyrelsen och dåvarande regionstyrelsen har berett förslag till
sammanträdestider för nämndernas presidieberedningar. Hälso- och sjukvårdsnämnden
fastställer sammanträdestider för nämndens presidieberedningar.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att fastställa årsplan med sammanträdestider 2015 för hälso- och sjukvårdsnämnden
med presidieberedningar

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedningar 2015
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§ 8.

Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden i
Region Kronoberg 14LTK1370
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att fastställa delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg
Sammanfattning
Enligt 6 kap. 33§ kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett utskott, åt
en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg att besluta å
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 6 kap. 34 § reglerar
vilka ärenden som inte får delegeras.
Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala
utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden i Region Kronoberg reglerar
fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden,
regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden. Varje
styrelse/nämnd fattar beslut om sin delegationsordning.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att fastställa delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag

Delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden

Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvcklingsnämnden,
trafiknämnden och kulturnämnden
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§ 9.

Yttrande och förslag på Budget 2016 med flerårsplan 2017–
2018 14LTK1381
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag, att senast 2015-02-26 ta fram ett förslag
på övergripande budget och verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016
med flerårsplan 2017 – 2018
Sammanfattning
Ekonomichef Dan Petersson föredrog ärendet.
I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och
verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska senast 201503-13 till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna
period.

Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag, att senast 2015-02-26 ta fram ett förslag
på övergripande budget och verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016
med flerårsplan 2017 – 2018

Paragrafen är justerad
Yttranden
Vid ärendet yttrar sig även Eva Johnsson (KD).

Beslutsunderlag

Budgetdirektiv 2016 hälso- och sjukvårdsnämnden

Budgetdirektiv 2016

Mall budget 2016 med flerårsplan 2017-2018

Tidplan budgetprocess 2016-2018-150107

S V Mp budget 2015 141105
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§ 10. Remissyttrande – Antibiotikaresistens och vårdrelaterade
infektioner. Förslag till myndighetsövergripande
handlingsplan Dnr. 3.2-43028/2014 14LTK1315
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är hälso- och sjukvårdsnämndens eget
svar till Socialstyrelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Smittskydd, avdelningen för kunskapsspridning,
Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Enligt ett regeringsbeslut (S21010/7655/FS) ska Socialstyrelsen, i samverkan med
Jordbruksverket, utarbeta en tvärsektoriell handlingsplan för ett samordnat arbete mot
antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.
Snabba förändringar ställer krav på en alltmer utvecklad beredskap för att bevara
antibiotika som verksamma läkemedel. Handlingsplan innehåller mål och angelägna
åtgärder för myndigheternas arbete. Förutsättningar för att dessa mål ska kunna uppnås
beskrivs i handlingsplanen. Det handlar dels om att de aktiviteter som initierats och
pågår måste fortsätta, både inom och utanför landet, dels att mycket av det viktiga arbete
som görs, och måste fortsätta göras, bedrivs av andra än myndigheterna själva. Ett
effektivt arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner kan inte bedrivas
utan andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Handlingsplanen är välskriven
och bra och lyfter centrala målområden ur ett Stramaperspektiv (Samverkan mot
antibiotikaresistens).
Vad gäller beträffande uppföljning inom kommunal vård och omsorg (SÄBO och LSS)?
Ska annan förskrift beaktas, t ex Socialtjänstlagen, SoL? Det är viktigt att
handlingsplanen belyser vad som gäller inom ansvarsområden som faller under såväl
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL som SoL inom kommunal vård och omsorg. Detta
saknas i handlingsplanen. Det är viktigt att detta tydligt framgår av handlingsplanen då
kommunernas ambition och betydelse i arbetet med infektionsproblematiken lätt blir
otydlig/underskattas.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är hälso- och sjukvårdsnämndens eget
svar till Socialstyrelsen.
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Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag

Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Myndighetsövergripande handlingsplan

antibiotikaresistens myndighetsövergripande handlingsplan

Missiv. Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Förslag till myndighetsövergripande
handlingsplan. Ärende 3.2-43028/2014.

Remissversion. Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Förslag till myndighetsövergripande
handlingsplan.
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§ 11. Remissyttrande – Nationellt kunskapsstöd för vård och
behandling av barn och ungdomar med könsdysfori Dnr 3.744101/2014 14LTK1390
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Hälso- och sjukvårdsnämndens eget
svar till Socialstyrelsen
Sammanfattning
Kunskapsstödet redogör för rekommendationer och bedömningar när det gäller
specialiserad vård och behandling för barn och ungdomar med könsdysfori.
Könsdysfori innebär att en persons könsidentitet avviker helt eller delvis från det kön
personen har registrerats som vid födseln. Rekommendationerna och bedömningarna är
tänkta att bidra till att alla som söker vård ska få likvärdig vård, oavsett var i landet de
bor. Vården ska baseras på en individuell bedömning och utgå från bästa tillgängliga
kunskap
Detta kunskapsstöd är välformulerat med goda etiska överväganden. Tillståndet är
sällsynt och berör något fall i Kronoberg vart till vart annat år. Region Kronoberg
stödjer dokumentets inriktning att vård, utredning och behandling ska centraliseras till
enstaka nationella kompetenscentra och att möjlighet ska finnas att remitteras för denna
bedömning och behandling. Kostnaden bedöms ej öka nämnvärt då tillståndet berör få
patienter och dessa har redan idag blivit föremål för specialistvårdsremiss till nationellt
kunskapscentrum
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Hälso- och sjukvårdsnämndens eget
svar till Socialstyrelsen

Paragrafen är justerad
Yttranden
Vid ärendet yttrar sig även Britt-Louise Berndtsson (C).
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Beslutsunderlag

Remissyttrande – Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med
könsdysfori Dnr 3.7-44101/2014

Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling

Remiss - Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori. Dnr
3.7-44101/2014. Svar senast den 26 januari 2015.

Metodbeskrivning och kunskapsunderlag. Bilaga. Remissversion.

Vägledning och rekommendationer. Remissversion.
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§ 12. Remissyttrande – Förslag om ändring av SoS föreskrifter
(SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga organ för
transplantation 14LTK1382
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är hälso- och sjukvårdsnämndens eget
svar till Socialstyrelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Mot bakgrund av ett genomförandedirektiv från EU-kommissionen har Socialstyrelsen
utarbetat ett förslag till ändringar av Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2012:14).
Förslaget avser införande av gemensamma förfaranderegler vid informationsöverföring
mellan vårdgivare i samband med hantering av mänskliga organ. Förslaget innebär att
rutiner för informationshantering avseende organ och donatorskarakterisering måste
revideras. Det ska även finnas tydliga rutiner för avvikelseregistrering och rutiner för hur
allvarliga händelser och allvarliga biverkningar ska anmälas. Förslaget berör framför allt
den organdonationsverksamhet som finns vid Region Kronobergs
intensivvårdsavdelningar. Tidsåtgången bedöms ringa för denna förändring av rutiner.
Merparten av de krav som skärps bedöms redan vara uppfyllda.
Förslaget har ringa påverkan på aktuell verksamhet.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är hälso- och sjukvårdsnämndens eget
svar till Socialstyrelsen.

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag

Missiv Förslag om ändring av SoS föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hanteringa v mäsnkliga organ för
transplantation

Förslag om ändring av SoS föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hanteringa v mäsnkliga organ för
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transplantation
Remiss med förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda
för transplantation.
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§ 13. Kurser och konferenser
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Ordförande Charlotta Svanberg informerar om att när ledamöterna önskar delta i
kurser, konferenser eller studiebesök ska detta först beslutas i hälso- och
sjukvårdsnämnden alternativt i presidieberedningen eller i undantagsfall av ordföranden.
Roland Gustbée (M) informerar från kvalitetsdagarna i Jönköping. Det var en bra
konferens där följande fyra punkter speciellt diskuterades





De kvalitetsregister som finns är i huvudsak diagnosrelaterade, en del patienter har flera
diagnoser som påverkar varandra, en förbättring med samkörning av register behövs
därför.
Det åtgår mycket tid för sjukvårdspersonalen att registrera alla uppgifter, vore önskvärt
med att uppgifterna automatiskt kunde hämtas från journalen. Samtidgt ger dessa register
mycket kunskap tillbaka till vården.
Aktiv patientmedverkan prövas, dvs. patienten registerar själv sina uppgifter i registret.
Värdefullt ex vid kroniska sjukdomar, när läkaren före besök kan ta del av uppgifter som
kontinuerligt registrats av patienten.
"Värdebaserad vård" är en framtidsvision.

Paragrafen är justerad
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§ 14. Ricardo Salsamendi (S) frågar: Hur kommer Region
Kronoberg att använda stimulansmedel från regeringen för
att förbättra cancervården?
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Hälso-och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson informerar om att en arbetsgrupp
redan är tillsatt. Den leds av utvecklingsdirektören i hälso- och sjukvård. Ambitionen är
att förkorta ledtiderna för fem cancersjukdomar dvs. tiden från första besök fram till
diagnos. Arbetsgruppen kommer även att beakta kvalitén i processen.
Eftersom medlen från regeringen är kortsiktiga kommer de att användas till teknisk
utrustning och till processarbete.

Paragrafen är justerad

