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§ 25. Val av justerare och förslag till justeringsdatum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att jämte ordföranden justerar 2:e vice ordföranden Roland Gustbée protokollet 201504-15

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden justerar 2:e vice ordföranden Roland Gustbée protokollet 201504-15
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§ 26. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att fastställa dagordning för hälso-och sjukvårdsnämnden i enlighet med kallelse utsänd
2015-04-01

Förslag till beslut
Hälso-och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att fastställa dagordning för hälso-och sjukvårdsnämnden i enlighet med kallelse utsänd
2015-04-01

6

Protokoll
Datum: 2015-04-09

§ 27. Studiebesök lasarettsrehab Centrallasarettet Växjö
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter besökte lasarettssrehab och fick
information om de yrkesgrupper som tillsammans utgör paramedicin. Ledamöterna
indelades därefter i tre grupper. Samordnaren för cancerrehabteamet och sexologen
berättade om cancerrehabilitering, i teamet finns också kurator, psykolog, arbetsterapeut,
dietist och sjukgymnast. Ledamöterna fick se en teaterföreställning, där arbetsterapeut
och sjukgymnast visade hur man kan förebygga fallolyckor. Logoped och
dietist informerade om hur man kan hjälpa patienter med sväljningsproblematik bland
annat genom kosten, provsmakning ingick också. Ledamöterna fick även praktiskt prova
gymnastik för patienter som har hjärtsvikt.
Ordförande Charlotta Svanberg tackade för ett mycket intressant , lärorikt och
pedagogiskt studiebesök.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 28. Svar på medborgarförslag – Att inom Landstinget
Kronoberg se till att det finns en samordnare för barn som
drabbats av hjärntumör och genomgått cancerbehandling.
14LTK1355
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
att barn-och ungdomsklinikens utredning redovisas för hälso-och sjukvårdsnämnden
senast i december 2015.

Beslutsgång
Hälso-och sjukvårdsnämnden godkände följande beslutsgång
1. Roland Gustbée(M) förslag, bifall till medborgarförslaget.
2. Charlotta Svanberg, ordförande beredande organs förslag med tillägg att barn-och
ungdomsklinikens utredning redovisas för hälso-och sjukvårdsnämnden senast i
december 2015.

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

Omröstning begärdes.
Hälso-och sjukvårdsnämnden godkände följande propositionsordning. Den som stödjer
beredande organs förslag med Charlotta Svanbergs tilläggsförslag röstar ja., den som
stödjer Roland Gustbées förslag röstar nej.

Röstning
Efter genomförd röstning beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med
beredande organs förlag med Charlotta Svanbergs tilläggsförslag.

Reservation
Roland Gustbée (M), Eva Johnsson(KD), Britt-Louise Berndtsson (C) och Rolf
Andersson(FP)reserverade sig mot beslutet till förmån för Roland Gustbées förslag.
Sammanfattning
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Det föreligger ett medborgarförslag från Åsa och Tobias Lindström angående behovet
av en samordnare på Barn och Ungdomskliniken för barn som drabbats av och
behandlats för hjärntumör. Man föreslår även att det ska skrivas ett avtal med Skånes
Barnrehab samt att en översyn görs kring hur Barnhabiliteringen kan stötta dessa barn.
Behovet av samordning finns inte bara hos barn med hjärntumör utan även hos barn
med funktionsnedsättning efter annan allvarlig sjukdom. Funktionen skulle avlasta
föräldrar del av samordnarrollen och även säkra att barn med föräldrar som av olika
anledningar inte klarar av samordningen får goda insatser. Det skulle alltså ge bättre
förutsättningar för en jämlik och säker vård.
Barn- och Ungdomskliniken får i uppdrag att utreda hur en sådan funktion skulle kunna
tillskapas samt hur barnhabiliteringen kan stödja dessa barn
Barnrehab i Skåne kan vid behov anlitas. Detta kräver inget särskilt avtal utan remiss
räcker för heldygnsvård. Fritt vårdsökande gäller för öppenvård. Detta kan patient och
anhörig söka fritt enligt patientlagen.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Yrkande
Roland Gustbée(M) yrkade bifall till medborgarförslaget. I detta yrkande instämmer
Britt-Louise Berndtsson(C), Eva Johnsson(KD) och Rolf Andersson(FP).
Charlotta Svanberg, ordförande yrkar bifall till beredande organs förslag med tillägget att
barn-och ungdomsklinikens utredning redovisas för hälso-och sjukvårdsnämnden senast
i december 2015.

Beslutsunderlag

Inom Landstinget Kronoberg se till att det finns en samordnare för barn som drabbats av hjärntumör och
genomgått cancerbehandling.

Medborgarförslag. Inom Landstinget Kronoberg se till att det finns en samordnare för barn som drabbats
av hjärntumör och genomgått cancerbehandling.
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Voteringslista: §28
Ärende: Svar på medborgarförslag – Att inom Landstinget Kronoberg se till
att det finns en samordnare för barn som drabbats av hjärntumör och
genomgått cancerbehandling., 14LTK1355
Voteringslist(or)
Medborgarförslag-att det finns en samordnare för barn som drabbats av hjärntumör och
genomgått cancerbehandling
Ledamot
Charlotta Svanberg(S), ordförande
Tryggve Svensson(V), vice ordförande
Roland Gustbée(M), 2:e vice ordförande
Michael Sjöö(S), ledamot
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
Resultat

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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§ 29. Produktions- och kapacitetsplanering
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet
Sammanfattning
Kerstin Bengtsson, verksamhetsutvecklare föredrog ärendet Produktion- och
kapacitetsplanering som är ett verktyg för ledning och styrning och som ger möjlighet
till en högre effektivitet.
En produktionsplan innehåller hur mycket, i volymer, en klinik behöver producera per
tidsenhet (t ex år, månad, vecka, dag) för att möta patienternas behov.
Kapacitetsplanering innebär att matcha sina befintliga resurser mot det verkliga behovet
av vård och annat som ingår i klinikens uppdrag.
Utrullning av produktions- och kapacitetsplanering för personalresurser på en klinik
görs genom 5 steg. Nyckeltal följs och hela produktion- och kapacitetsplaneringen
behöver följas upp kontinuerligt.
Ju mer komplex en verksamhet är desto viktigare är det att planera!
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet

Yttrande
Eva Johnsson(KD), Thomas Ragnarsson(M) och Britt Bergsström(V) yttrade sig i
ärendet.
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§ 30. Månadsrapport februari 2015 15RK584
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna Månadsrapport februari 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen
för information
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att hålla justerat
överenskommet resultat om minus 70 miljoner.
att vidtagna och planerade åtgärder, inklusive konsekvenser, redovisas i samband med
kommande delårsrapport.
att antal besök på jourläkarcentralen och antal utomlänspatienter som besöker Region
Kronoberg redovisas i kommande månadsrapporter.
att en analys av HR- avdelnings statistik "Närvarotid" redovisas i kommande
månadsrapporter.
att Britt-Louise Berndtssons(C) tilläggsyrkande remitteras för utredning till kommande
sammanträde i hälso-och sjukvårdsnämnden.

Beslutsgång
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång
Charlotta Svanberg, ordförande instämmer i Ove Löfqvists(M) och Roland
Gustbées(M) tilläggsyrkanden och meddelar att dessa ska tas till protokollet samt att
Britt-Louise Berndtssons(C) tilläggsyrkande remitteras för utredning till kommande
sammanträde i hälso-ochs sjukvårdsnämnd
Sammanfattning
Dan Petersson, ekonomichef föredrog ärendet
Årets första månader har präglats av ett stort tryck i verksamheterna till följd av en
ovanligt kraftig säsongsinfluensa. Beläggningen i slutenvård har varit ansträngd samtidigt
som medarbetarna har varit sjuka vilket resulterat i mer övertid. Det är fortsatt svårt att
rekrytera sjuksköterskor och läkare, vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal,
resursenhetsutnyttjande och övertid samt i vissa fall försämrad tillgänglighet. Läget inför
sommaren bedöms som mycket ansträngt.
Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter trots rekryteringsproblem och
hyrläkarberoende. Störst utmaning är ortopedisk och kirurgisk öppenvård, barn- och
ungdomspsykiatrins fördjupade utredningar, nybesök audionommottagning samt
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ledtider inom bild och funktionsdiagnostik. Inom folktandvården oönskade väntetider
för kariessanering för barn i narkos samt viss specialisttandvård.
Justerat resultat uppgår till -23,2 mkr. Prognos för helåret lämnas med -90 mkr,
exklusive intäkter för kömiljarden 2015.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadsrapport februari 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen
för information
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder för att hålla justerat
överenskommet resultat om minus 70 miljoner.

Yrkande
Britt-Louise Berndtsson(C) yrkar bifall till beredande organs förslag med följande
tilläggsyrkande
att för att snabbare kunna införa produktions- och kapacitetsplanering på bred front
inom hälso-och sjukvården i Region Kronoberg, stödja de åtgärder som krävs för att
öka takten med att införa detta.
Eva Johnsson(KD) instämmer i Britt-Louise Berndtssons yrkande.

Charlotta Svanberg, ordförande yrkade att Britt-Louise Berndtssons tilläggsyrkande
remitteras för utredning till kommande sammanträde i hälso-och sjukvårdsnämnden.
Michael Sjöö(S) och Roland Gustbée(M) instämmer i Charlotta Svanbergs yrkande.

Ove Löfqvist(M) yrkar bifall till beredande organs förslag med tilläggsyrkande
att vidtagna och planerade åtgärder, inklusive konsekvenser, redovisas i samband med
kommande delårsrapport.
Charlotta Svanberg ordförande, Eva Johnsson(KD), Britt-Louise Berndtsson(C) och
Maria Sitomaniemi(SD) instämmer i Ove Löfqvists yrkande.
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Ove Löfqvist(M) yrkar vidare
att antal besök på jourläkarcentralen och antal utomlänspatienter som besöker Region
Kronoberg redovisas i kommande månadsrapporter.

Roland Gustbée(M) yrkar bifall till beredande organs förslag med tilläggsyrkande
att en analys av HR- avdelnings statistik "Närvarotid" redovisas i kommande
månadsrapporter.

Yttrande
Maria Sitomaniemi (SD) och Thomas Ragnarsson (M) yttrade sig i ärendet.

Beslutsunderlag

Missiv månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2015 Hälso- och sjukvård
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§ 31. Kurser och konferenser
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att Roland Gustbée deltar i seminarium om spridd bröstcancer i Stockholm den 22 april.
Sammanfattning
Inbjudan att delta i seminarium om spridd bröstcancer i Stockholm den 22 april.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso-och
sjukvårdsnämnden beslutar
att Roland Gustbée deltar i seminarium om spridd bröstcancer i Stockholm den 22 april.
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§ 32. Anmälningsärenden hälso-och sjukvårdsnämnden 2015-0409
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
- Överenskommelse mellan staten och SKL om statens bidrag till landstingen för
kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015. SIGN.
- Överenskommelse mellan staten och SKL om statens bidrag till landstingen för
kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. för år 2015. WEBB.
- Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om statens bidrag till landstingen
för kostnader för läkemedelsförmåner m.m. för år 2015.
- Protokoll fört vid sammanträde i Karlshamn 2015-02-12 med Södra Regionsnämnden
Förslag till beslut
Hälso-och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 33. Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektörsbeslut
nr 1- Hälso-och sjukvårdsdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 34. Övriga beslutsärenden
Sammanfattning
Övriga beslutsärenden saknades vid detta sammanträde
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§ 35. Övriga informationsärenden
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Charlotta Svanberg, ordförande påminde om att hälso-och sjukvårdsnämndens
ledamöter ges möjilighet till två arvoderade studiebeök/ år som representanter för hälsooch sjukvårdsnämnden. Dessa studiebesök ska bokas av nämndsekreterare Ingrid
Sivermo.
Tryggve Svensson(V) informerade från dialogmötet med patient och
handikapporganisationerna. Vid mötet besvarades frågor av nämndens ledamöter och av
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. Roland Gustbée(M)kompletterade
med att eftersom organisationerna är delade i två grupper patient och handikapp med
olika behov behöver nämnden fundera över hur en fortsatt samverkan med de olika
grupperna bäst ska ske.
Roland Gustbée(M) informerade också från ett studiebesök på vårdcentralen Sländan.
En erfarenhet var att det lätt uppstår språksvårigheter när både patienter och
vårdpersonal har olika grundspråk trots att båda pratar en ganska god svenska.
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