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§ 15. Val av justerare och förslag till justeringsdatum
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att jämte ordföranden justerar 2:e vice ordföranden Roland Gustbée protokollet
2015-03-13

Förslag till beslut
Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden justerar 2:e vice ordföranden Roland Gustbée protokollet
2015-03-13
Paragrafen är justerad
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§ 16. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att fastställa dagordning för hälso-och sjukvårdsnämnden i enlighet med kallelse utsänd
2015-03-05

Förslag till beslut
Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
att fastställa dagordning för hälso-och sjukvårdsnämnden i enlighet med kallelse utsänd
2015-03-05
Paragrafen är justerad
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§ 17. Information- Rättspsykiatriska kliniken
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Anita Åkesson, verksamhetschef Rättspsykiatriska regionkliniken berättade om kliniken
som erbjuder högspecialiserad psykiatrisk vård för särskilt vårdkrävande och
frihetsberövade patienter.
Klinikens mål






En god vård som grundar sig på evidensbaserade metoder
Pålitligt samhällsskydd där inga brott begås under pågående vård
Forskning och utveckling genom ständigt pågående forskningsprojekt
En god och säker arbetsmiljö med rätt kompetens på rätt befattning
Ekonomi i balans
Kliniken är kvalitetscertifierad och drivs som en intrapenad med drygt 400 anställda.
2007 invigdes en ny vårdbyggnad med ett nytt vårdinnehåll och åtta avdelningar,
utslussningsavdelning, öppenvårds enhet samt utrednings- och behandlingsenhet.
Verksamheten bedrivs med hög säkerhet och kliniken är numera ett skyddsobjekt. Ett
team arbetar kring patienten och vården är individuellt anpassad. Kliniken bedriver
också ett barnrättsprojekt. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar och
möjligheter att bemöta barn som närstående och deras behov av information, råd och
stöd.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Paragrafen är justerad
Yttrande
Eva Johnsson(KD), Britt-Louise Berndtsson(C), Ove Löfqvist(M) och Ricardo
Salsamendi(S) yttrade sig.
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§ 18. Yttrande och förslag på övergripande budget och
verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017–2018
14LTK1381
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för
hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 med flerårsplan 2017 – 2018 med tillägg av:




Sid 10"2.3 Strategi". Punkten om god arbetsmiljö förlängs med "och däremed minskade
sjuktal". Punkten som helhet kommer då att lyda: Sträva efter att en långsiktig god
arbetsmiljö uppnås och därmed minskade sjuktal".
Sid 14" 3.3 Strategi". Ökningen av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är oroande.
Att nogsamt följa denna utveckling samt arbeta med förebyggande, tidiga och
samordnade insatser är en prioriterad fråga.
Sid 14" 3.3 Strategi". För bästa möjliga tillgänglighet och vård för länets patienter krävs
ett fortsatt utbyte och samarbete, främst med våra grannlän.
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen

Beredande organs förslag
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för
hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 med flerårsplan 2017 – 2018
att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen

Ledamöternas förslag
Roland Gustbée(M), Eva Johnsson(KD) och Rolf Andersson(FP) meddelade att de
avstår från att ta ställning och att de återkommer med yrkanden till regionstyrelsen och
regionfullmäktige.
Britt-Lousie Berndtsson(C) godkänner beredande organs förslag med följande
tilläggsyrkanden:




Sid 8 "1.3 Strategi". Intensifiera arbetet med införande och tillämpning av
jämlikhetsprogrammet som antogs 2013. Som ett led i en utvecklad jämlik vård och för
att möta behov, ska en ny språkförskola utvecklas i Ljungby i samverkan med
kommunen.
Sid 10 "2:3 Strategi" För att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare ska vi verka för att
helt avskaffa"delade turer" inom Region Kronoberg. Att underlätta för, ta till vara och
belöna kompetens utveckling hos medarbetare samt implementera FoU-resultat i
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ordinarie verksamhet är viktigt som attraktiv arbetsgivare. Punkten om god arbetsmiljö
förlängs med "och däremed minskade sjuktal". Punkten som helhet kommer då att lyda:
Sträva efter att en långsiktig god arbetsmiljö uppnås och därmed minskade sjuktal".
Sid 14"3.3 Strategi".Ökningen av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är oroande.
Att nogsamt följa denna utveckling samt arbeta med förebyggande, tidiga och
samordnade insatser är en prioriterad fråga. Att utveckla specialiserad hjärtsjukvård inom
länet är en prioriterad fråga för att förbättra resultaten inom hjärtsjukvården och korta
ledtider. För bästa möjliga tillgänglighet och vård för länets patienter krävs ett fortsatt
utbyte och samarbete, främst med våra grannlän.
Mötet ajournerades för överläggningar.
Efter ajournering föreslår ordförande Charlotta Svanberg att tillägg görs till beredande
organs förslag med följande punkter i Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande:





Sid 10"2.3 Strategi". Punkten om god arbetsmiljö förlängs med "och däremed minskade
sjuktal". Punkten som helhet kommer då att lyda: Sträva efter att en långsiktig god
arbetsmiljö uppnås och därmed minskade sjuktal".
Sid 14" 3.3 Strategi". Ökningen av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är oroande.
Att nogsamt följa denna utveckling samt arbeta med förebyggande, tidiga och
samordnade insatser är en prioriterad fråga.
Sid 14" 3.3 Strategi". För bästa möjliga tillgänglighet och vård för länets patienter krävs
ett fortsatt utbyte och samarbete, främst med våra grannlän.

Beslutsgång
Hälso-och sjukvårdsnämnden godkände följande beslutsgång
1. Beredande organs förlag med tillägg av Charlotta Svanbergs med fleras förslag.
2. Beredande organs förslag med tilläggsyrkanden av Britt-Louise Berndtsson(C).

Röstning
Efter genomförd röstning beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med
beredande organs förlag med tillägg av Charlotta Svanbergs med fleras förslag.

Omröstning begärdes
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände följande propositionsordning. Den som stödjer
beredande organs förlag med tillägg av Charlotta Svanbergs med fleras förslag röstar ja,
den som stödjer beredande organs förslag med tilläggsyrkanden av Britt-Louise
Berndtssons(C) röstar nej.

Röstning
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Efter genomförd röstning beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med
beredande organs förlag med tillägg av Charlotta Svanbergs med fleras förslag.

Reservation
Reservation från Britt-Louise Berndtsson(C).
Centerpartiet ser med stor oro på beslutet att inte samlokalisera vuxenpsykiatrin med
somatisk sjukvård inom området för Centrallasarettet Växjö. Oron för fortsatt risk för
underdiagnostisering vad gäller somatisk sjukdom för patienter inom psykiatrin och
tvärtom vad gäller fysiskt sjuka samt hinder för naturlig samverkan i vardagen.
Centerpartiet förespråkar en helhetssyn vid vård av både kropp och själ.
Vi är mycket nöjda med samlokalisering av barnsjukvården, och finner därför ingen
logik när det gäller beslutet att inte samlokalisera vuxenpsykiatrin med somatisk vård
inom CLV-området.
Reservation från Roland Gustbée(M), Eva Johnsson(KD), Rolf Andersson(FP), Thomas
Ragnarsson(M) och Ove Löfqvist(M).
Undertecknade reserverar sig mot beslutet i rubricerat ärende. Vi upplever processen
alldeles för pressad tidsmässigt och desutom saknas viktig information för att nämnden
skall kunna ta ställning.
Ledamöterna har haft mindre än en vecka på sig att bearbeta handlingarna. Det är inte
känt vilka ramar nämnden har att hålla sig inom, och beslutsunderlaget saknar
redovisning av kostnader och intäkter i befintlig verksamhet.
Därför kan undertecknade inte bifalla förslaget och avstår också från att göra
ändringsförslag eller från att lägga ett helt eget förslag. Vi avser återkomma när Region
Kronobergs samlade budget hanteras i regionstyrelsen och regionfullmäktige framöver.
Sammanfattning
Per-Henrik Nilsson, hälso-och sjukvårdsdirektör och Dan Petersson, ekonomichef
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.
Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och budgetförslag överlämnas till
regionstyrelsen dock är förutsättningarna vad gäller specialdestinerade statsbidrag
alltjämt oklara. Ställningstagande till omfattning av verksamheter som finansieras av
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dessa bidrag kan tas först när förutsättningarna blivit kända och konsekvenserna av
eventuella förändringar har utretts.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande och övergripande budget och verksamhetsplan för
hälso- och sjukvårdsnämnden 2016 med flerårsplan 2017 – 2018

att överlämna yttrande och budgetförslag till regionstyrelsen

Paragrafen är justerad
Yttrande
Maria Sitomaniemi(SD) yttrade sig
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Voteringslista: §18
Ärende: Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan
2016 med flerårsplan 2017–2018, 14LTK1381
Voteringslist(or)
Yttrande och förslag på övergripande budget och verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 20172018
Ledamot
Charlotta Svanberg(S), ordförande
Tryggve Svensson(V), vice ordförande
Roland Gustbée(M), 2:e vice ordförande
Christina Bertilfelt(S), ledamot
Magnus Carlberg(S), ledamot
Ann-Charlotte Kakoulidou(S), ledamot
Ricardo Salsamendi(S), ledamot
Annelise Hed(MP), ledamot
Ove Löfqvist(M), ledamot
Thomas Ragnarsson(M), ledamot
Britt-Louise Berndtsson(C), ledamot
Eva Johnsson(KD), ledamot
Rolf Andersson(FP), ledamot
Maria Sitomaniemi(SD), ledamot
Stefan Marusic(S), ersättare
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

1

5
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§ 19. Kortare väntetider i cancervården - överenskommelse
mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2015
(Dnr 14/6942) 15RK358
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att uppdra till hälso-och sjukvårdsdirektören att implementera standardiserade
vårdförlopp inom cancervården i enlighet med överenskommelsen mellan staten och
SKL
att uppdra till hälso-och sjukvårdsdirektören att införa standardiserade vårdförlopp för
de fem pilotdiagnoserna under 2015 inom hälso-och sjukvården Region Kronoberg
Sammanfattning
Regeringen har avsatt två miljarder under 2015 – 2018 för satsningen att utveckla
standardiserade vårdförlopp inom cancervården. I överenskommelse mellan staten och
Sveriges Kommuner och Landsting för 2015 (dnr 14/6942) har 500 miljoner kronor
avsatts med fokus på att korta väntetiderna och minska skillnaderna i cancervården.
Den viktigaste åtgärden är att införa ett gemensamt nationellt system med standardiserat
vårdförlopp, som börjar med beslut om remiss för välgrundad misstanke om viss
cancerdiagnos och följs sedan av utredning och start av behandling.
Målet för 2015 är att insatser enligt överenskommelsen ska bli en integrerad del i
landstingens ordinarie verksamhet, där resultat av arbetet ska bli tydliga för landsting
och invånare.
Förutom kortare väntetider och en mer jämlik vård ska införandet av vårdförloppen
även skapa ökad kvalitet och mer nöjda patienter genom bättre information och
delaktighet.
Grundkrav enligt överenskommelsen är att landsting och regioner tar beslut om att
införa standardiserat vårdförlopp i cancervård enligt den nationella strukturen samt att
besluta om en handlingsplan för genomförandet för år 2015.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
att uppdra till hälso-och sjukvårdsdirektören att implementera standardiserade
vårdförlopp inom cancervården i enlighet med överenskommelsen mellan staten och
SKL
att uppdra till hälso-och sjukvårdsdirektören att införa standardiserade vårdförlopp för
de fem pilotdiagnoserna under 2015 inom hälso-och sjukvården Region Kronoberg
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Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag

Missiv. Förslag till beslut.

Kortare väntetider i cancervården. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting
2015.

Handlingsplan standardiserade vårdförlopp Region Kronoberg.
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§ 20. Remissyttrande – angående Screening för
livmoderhalscancer. Rekommendation och
bedömningsunderlag. Remissversion 15RK86
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
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.
I rapporten ”Screening för livmoderhalscancer” ger Socialstyrelsen rekommendation
och ett bedömningsunderlag för nationellt screeningprogram för livmoderhalscancer
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

Remissyttrande livmoderhalscancer

Remiss - rekommendation screening för livmoderhalscancer.

Rekommendation screening för livmoderhalscancer.

Remiss. Förlängd remissperiod rekommendation screening för livmoderhalscancer till och med den 13
mars 2015.
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§ 21. Barnahus i Kronobergs län 15 RK225 15RK225
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att utifrån den utredning om tillskapande av ett Barnahus i Kronoberg som föreligger
medverka till att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg.
Sammanfattning
Mot bakgrund till att en motion om inrättande av ett Barnahus i Kronobergs län inkom
till Regionförbundet 2014 beslöt fullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att bereda
förslag till utredningsuppdrag förutsatt att övriga intressenter dvs. länets kommuner,
landstinget, polismyndigheten samt Åklagarkammaren i Växjö ställde sig bakom och var
beredda att delfinansiera en sådan utredning. Samtliga huvudmän ställde sig bakom att
utreda förslaget. En styrgrupp med representation från samtliga myndigheter har under
hösten 2014 utrett frågan och nu föreligger ett förslag till samverkansavtal.
Utredningens förslag är att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg från och med den
förste januari 2016. Ett Barnahus ska säkerställa att barn och ungdomar som utsätts för
olika typer av brott och misshandel ges ett professionellt omhändertagande.
Utredningen föreslår att Barnahuset förläggs centralt i Växjö då närhet till sjukvård,
polismyndighet och åklagare är av stor vikt. Växjö kommun föreslås vara arbetsgivare
för den fasta personalen i Barnahuset.
Ett förslag till samverkansavtal föreligger och innebär att ett Barnahus innehåller de
funktioner som anges av de nationella riktlinjerna för ett Barnahus.
För Region Kronoberg innebär detta kostnader för 50 % av lokalhyra samt
iordningsställande av ett undersökningsrum med inredning samt adekvat utrustning.
Städning och underhåll av lokalerna ska till 50 % täckas av Region Kronoberg. Regionen
ska vidare tillhandahålla specialistkompetens för medicinsk och barnpsykiatrisk
undersökning av barnen.
Region Kronoberg ska utse representant till styrgruppen för Barnahuset. Styrgruppen
har att följa upp verksamheten och tar årligen fram en verksamhetsplan för Barnahuset.
Fast kostnad för Region Kronoberg bedöms bli ca 300tkr/år.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att utifrån den utredning om tillskapande av ett Barnahus i Kronoberg som föreligger
medverka till att det inrättas ett Barnahus i Kronoberg.
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Paragrafen är justerad
Yrkande
Rolf Andersson(FP), Eva Johnsson(KD), Britt-Louise Berndtsson(C), Roland
Gustbée(M), Thomas Ragnarsson(M) och Magnus Carlberg(S) yrkade bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Missiv. Förslag till beslut.

Barnahus i Kronobergs län - Utredning, följebrev till utredning och förslag på samverkansavtal
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§ 22. Informationsärende-Patientsäkerhetsberättelse 2014.
15RK333
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet

Förslag till beslut
Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet

Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag

Årssammanställning -2014

Patientsäkerhetsarbetet 2015

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Årsrapport för Strama Kronoberg 2014 samt handlingsplan för 2015 slutlig

Protokoll
Datum: 2015-03-11

§ 23. Kurser och konferenser
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Rolf Andersson och Ricardo Salsamendi informerade från sitt studiebesök i medicinskt
servicecentrum. De träffade en glad och positiv personal som berättade om sin
teknikintensiva verksamhet. Utmaningen framöver är att rekrytera kunnig personal.
Ordförande Charlotta Svanberg informerade ifrån konferensen "Högspecialiserad vård".
Ett förslag kommer i slutet av året hur riks- och regionvård ska organiseras.
Roland Gustbée(M) och Ann-Charlotte Kakoulidou(S) informerade från Södra
Regionvårdsnämnden. Det var intressanta föredrag och redovisningar bland annat om
cancervården och i yrkesmedicinska frågor som vibrationsskador.
Roland Gustbée(M) informerade från konferens Assembly of Eurpean Regions i
Aalborg.Psykiatrins erfarenheter är att patienterna mår bättre av kultur och
idrottsaktiviteter. De besökte också en hälsocentral där flera verksamheter som ex.
allmänläkare, arbetsterapeut, gym, polis och apotek var samlade. Privata och offentliga
verksamheter blandades. Fokus var hälsa inte sjukvård.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Paragrafen är justerad
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§ 24. Anmälningsärenden hälso-och sjukvårdsnämnden 2015-0311
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till hälso-och sjukvårdsnämnden för kännedom:
- Information om statliga stimulansmedel för Kronobergs län-socialtjänst
- Regionala chefssamråd i Södra sjukvårdsregionen
- Överenskommelse om kunskapsstöd och uppföljning
- Överenskommelse om kortare väntetider i cancervården
- Redovisning Idé och KunskapCentrum 15RK194
- Hälsoekonomisk bedömning av Regional cancerplan syd 15RK41-1
- Regionala priser och ersättningar Södra Sjukvårdsregionen 15RK-1
- Regiondirektörsbeslut, fördelning av bidrag till handikapporganisationer 2015, 14LTK
1105
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet
Paragrafen är justerad

