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§ 36. Val av justerare och förslag till justeringsdatum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att jämte ordföranden justerar andre vice ordförande Roland Gustbée protokollet 201505-13

Förslag till beslut
Hälso-och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att jämte ordföranden justerar andre vice ordförande Roland Gustbée protokollet 201505-13
Paragrafen är justerad
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§ 37. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att fastställa dagordning för hälso-och sjukvårdsnämnden i enlighet med kallelse utsänd
2015-04-30, med tillägg av frågor från ledamöterna under "Övriga beslutsärenden".

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso-och sjukvårdsnämnden
besluta
att fastställa dagordning för hälso-och sjukvårdsnämnden i enlighet med kallelse utsänd
2015-04-30.
Paragrafen är justerad
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§ 38. Informationsärende- Personalförsörjning
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet
att rapporter som visar närvarotid och frånvarotid även för andra yrkesgrupper än
sjuksköterskor tas fram till delårsrapporten. Om möjligt redovisas även hyrpersonals
arbetade tid.
Sammanfattning
Pontus Juhlin, HR-chef informerade om hur Region Kronoberg arbetar för en säkrad
kompetensförsörjning. Det råder bland annat brist på sjuksköterskor,
specialistsjuksköterskor, medicinska sekreterare, undersköterskor, läkare, psykologer,
BMA, tekniker, ingenjörer...
HR- avd arbetar på många olika sätt för att rekrytera medarbetare som:
•Utbildningsanordnare: LNU, Vård och omsorgscollage, YH-utbildningar.
•Personlig relation under studietid/praktikperiod
•Annonsering/marknadsföring tydligt riktad mot målgrupp/individ
•Trainee, studielön
Flera åtgärder har vidtagits för att förbättra rekrytering av sjuksköterskor till sommaren
bland annat erbjuds dubblad semesterförmån om det leder till bibehållna vårdplatser.
P.Juhlin visade också en nyligen framtagen månadsrapport som visade närvarotid och
frånvarotid för sjuksköterskor och specialist sjuksköterskor.
Vid den efterföljande frågestunden besvarades ledamöternas frågor av Pontus Juhlin,
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör och Marianne Johansson-Hellström,
personaldirektör.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
Yttrande
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Britt-Louise Berndtsson(C), Eva Johnsson(KD), Roland Gustbée(M), Ove Löfqvist(M),
Maria Sitomaniemi(SD), Annelise Hed(MP), Ricardo Salsamendi(S), Michael Sjöö(S),
Ann-Charlotte Kakoulidou(S), Thomas Ragnarsson(M) och Marianne Eckerbom(C)
yttrade sig i ärendet.
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§ 39. Månadsrapport mars 2015 15RK115
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna Månadsrapport mars 2015 samt att överlämna reviderad version till
regionstyrelsen för information.
att i kommande månadsrapporter redovisas även analys av skillnader i tillgänglighet
besök/vårdcentral, övriga kostnader mer specificerade, LPT vård i Kronoberg
och analys av ökande jourläkar- och tandvårdsbesök.
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. Flera centrum har stora svårigheter att bemanna
sommaren. Ytterligare satsningar har gjorts för att öka attraktiviteten för befintlig
personal att arbeta under semesterperioden.
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
ledtider inom bild och funktionsdiagnostik. Inom folktandvården oönskade väntetider
för kariessanering för barn i narkos samt viss specialisttandvård.
Justerat resultat uppgår till -26,7 mnkr. Prognos för helåret lämnas oförändrad med -90
mnkr, exklusive intäkter för kömiljarden 2015.
Ett rapporterings fel finns i månadsrapport mars 2015. Antal utomlänsbesök/vårdtillfällen inom somatisk korttidsvård visar felaktiga siffror och ska istället vara
12 736 för 2014 och 12 925 rullande 12 månader efter mars 2015.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna Månadsrapport mars 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för
information.

Paragrafen är justerad
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Yttrande
Britt-Louise Berndtsson(C), Roland Gustbée(M), Ove Löfqvist(M), Maria
Sitomaniemi(SD)Ricardo Salsamendi(S) och Eva Johnsson(KD) yttrade sig i ärendet.

Beslutsunderlag

Missiv månadsrapport mars

Hälso- och sjukvård mars 2015 v2
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§ 40. Remissyttrande – Läkemedelsverkets redovisning av
regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel. Dnr
S2013/8560/FS (delvis). 15RK283
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.
Regeringen har den 5 december 2013 uppdragit åt läkemedelsverket att utreda
förutsättningarna för och konsekvenserna av att för svensk del författningsreglera
prekliniska studier och kliniska prövningar för homeopatiska läkemedel i enlighet med
den möjlighet som ges till detta i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv
2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för
humanläkemedel.
Region Kronoberg välkomnar att samma principer om registrering och godkännande
som gäller för andra läkemedel också tillämpas för homeopatiska och antroposofiska
läkemedel. En reglering kan leda till en högre grad av patientsäkerhet än idag, där
tidsbegränsade undantag har beviljats för antroposofiska preparat.
Nya homeopatiska och antroposofiska läkemedel måste utsättas för samma kontroll,
ofarlighetsstudier, toxikologiska studier och gärna gå in under samma regelverk som
växtbaserade läkemedel; d.v.s. att hänvisning måste kunna ges till vetenskapliga studier.
Läkemedelsverket gör bedömningen att en oreserverad användning av ett homeopatiskt
eller antroposofiskt läkemedel i regel står i strid med kraven på legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonals skyldighet att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och
beprövad erfarenhet. För att avgränsa en användning som skulle kunna falla inom ramen
för ”god vård” anger Läkemedelsverket några principer, även om behandlingen inte
uppfyller gängse krav på vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessa principer behöver
tydliggöras vad gäller användning och förskrivning av homeopatiska och antroposofiska
läkemedel i svensk hälso- och sjukvård.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är hälso- och sjukvårdsnämndens eget
svar till Socialstyrelsen.
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Paragrafen är justerad

Beslutsunderlag

Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel. Dnr
S2013/8560/FS (delvis).

Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel. Dnr
S2013/8560/FS (delvis).

Remiss. Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel. Dnr
S2013/8560/FS (delvis).
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§ 41. Remissyttrande – Sedd, hörd och respekterad - ett
ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården
(SOU 2015:14). Dnr. S2015/1547/FS. 15RK573
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är nämndens eget svar till
Regeringskansliet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Regeringskansliet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Regeringen beslutade den 12 juni 2014 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att se
över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och föreslå hur
hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare (dir. 2014:88).
Region Kronoberg instämmer i det mesta av förslaget som genomgående är
välformulerat och bra. Det är mycket viktigt att händelser och klagomål i en förlängning
ska ha en effekt på patientsäkerhet och vårdkvalitet både hos enskilda vårdgivare och
nationellt.
Det är viktigt att hjälpa patienten och att patienter och anhöriga kan vända sig till IVO
och patientnämnden. Det är framför allt viktigt att patienters åsikter och upplevelser
förmedlas tillbaka och hanteras av vården. Det är inom verksamheten som återkoppling
och utredning av klagomål bäst kan utredas. Detta är en värdefull del av vårdgivarens
patientsäkerhetsarbete.
Med aktuellt förslag kommer ett ökat antal krav att hamna på verksamheten och
patientnämnderna. Detta kommer att ge ökade kostnader för regioner och landsting..
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är nämndens eget svar till
Regeringskansliet.

Paragrafen är justerad
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Beslutsunderlag

Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU
2015:14). Dnr. S2015/1547/FS.

Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU
2015:14). Dnr. S2015/1547/FS.

SOU 2015:14. Sedd, hörd och respekterad.

14

Protokoll
Datum: 2015-05-07

§ 42. Kurser och konferenser
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att Charlotta Svanberg(S), Britt-Louise Berndtsson(C) och Roland Gustbée(M) deltar i
Åttonde nationella prioriteringskonferensen.
att hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning besöker Läkarhuset i Ljungby
Sammanfattning
Inbjudan till Åttonde nationella prioriteringskonferensen.
Inbjudan till presidieberedningen studiebeök Läkarhuset i Ljungby.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och
sjukvårdsnämnden beslutar
att Charlotta Svanberg(S), Britt-Louise Berndtsson(C) och Roland Gustbée(M) deltar i
Åttonde nationella prioriteringskonferensen.
att hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning besöker Läkarhuset i Ljungby
Paragrafen är justerad
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§ 43. Övriga beslutsärenden
Beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet
att en återkommande punkt på dagordningen blir "rapport från hälso- och
sjukvårdsdirektören".
Sammanfattning
Frågor från ledamöter:
Eva Johnsson(KD) noterar att det finns få ärenden till hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträden samt att till remisserna bifogas omfattande handlingar, skulle vara
önskvärt med mer utförliga sammanfattningar.
Britt-Louise Berndtsson(C) önskar att remisser skickas till ledamöterna så snart de
inkommer till Region Kronoberg.
Charlotta Svanberg, ordförande svarar att fördelningen av ärenden mellan
regionstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden ännu inte hittat sina former och att det
bör finnas fler ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden. Om möjligt kan remisser
skickas snabbare till ledamöterna och också sammanfattningen bli mer utförlig.
Roland Gustbée undrar om den gemensamma hjälpmedelscentralen för Växjö kommun
och Region Kronoberg är lönsam för regionen samt om BUP i Ljungby framöver
kommer att sakna fast läkarresurs.
Per-Henrik Nilsson besvarar frågorna vid nästa sammanträde, då också en
återkommande punkt på dagorningen kommer att vara "rapport från hälso- och
sjukvårdsdirektören".

Paragrafen är justerad
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§ 44. Övriga informationsärenden
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Charlotta Svanberg, ordförande informerade om att inbjuda patient- och
handikapporganisationerna till ett nytt dialogmöte den 8 juni. Då kommer också Helen
Hägglund, kulturansvarig att informera om den Regionala kulturplanen för Kronobergs
län.

Paragrafen är justerad
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