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§ 63.

Val av justerare och förslag till justeringsdatum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att jämte ordföranden justerar andre vice ordföranden Roland Gustbée protokollet
2015-09-08
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att jämte ordföranden justerar andre vice ordföranden Roland Gustbée protokollet 201509-08
Paragrafen är justerad
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§ 64.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att fastställa dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med kallelse utsänd
2015-08-26
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att fastställa dagordning för hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med kallelse utsänd
2015-08-26
Paragrafen är justerad
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§ 65.

Information från tandvårdscentrum samt primärvårds- och
rehabcentrum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
 Lena Andersson Nazzall informerade om bemanningsläget inom primärvårds- och
rehabcentrum (PRC)
Inom PRC finns många olika yrkeskategorier representerade. Den största utmaningen är
att rekrytera specialister i allmänmedicin (distriktsläkare) samt
sjuksköterskor/distriktssköterskor.
Det saknas i nuläget 26 specialister i allmänmedicin. Flera olika åtgärder genomförs för
att rekrytera flera specialister i allmänmedicin.
I dagsläget är det inga vakanser på sjuksköterskesidan inom PRC.
Yttrande
Britt-louise Berndtsson (C), Ove Löfqvist (M), Thomas Ragnarsson (M), Maria
Sitomanemi (SD), Eva Johnsson KD och Roland Gustbée (M) yttrade sig i ärendet.

 Centrumchef Annika Kahlmeter informerade om bemanningsläget inom
tandvårdscentrum (TVC)
Tandvårdscentrum har verksamhet i 6 av de 8 kommunerna i Kronoberg. I Markaryds
och Älmhults kommuner finns det privata aktörer.
I Kronoberg finns 17 allmänvårdskliniker, specialisttandvård samt en tandvårdsbuss.
Klinikerna har slagits ihop på flera ställen för att skapa större enheter och på så sätt
minska sårbarheten.
Tandvårdscentrum har cirka 270 medarbetare varav 70 är tandläkare.
Varje dag träffar man ca 750 patienter och av dessa är 500 vuxna och 250 barn.
Växjö har en stor befolkningsökning på ca 1 000 invånare/år.
En ny tandvårdsklinik börjar nu att byggas på Teleborg men man ser behov av ytterligare
en klinik i Växjö. Det är svårt att rekrytera tandvårdspersonal till landsbygden medans
det i Växjö inte finns plats för fler tandläkare. I Växjö uppfylls inte målen med god
tillgänglighet.
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Yttrande tandvård
Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M), Charlotta
Svanberg (S), Maria Sitomaniemi (SD) och Magnus Carlberg (S) yttrade sig i ärendet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 66.

Presentation av chefläkare
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Chefläkare Pär Lindgren informerade om sitt uppdrag som chefläkare inom Region
Kronoberg samt gav en kort presentation av sig själv.
I huvudsak arbetar chefläkaren med patientsäkerhet och medicinsk kvalitet och i
uppgifterna ingår bland annat övergripande arbete med utveckling av patientsäkerhet och
kvalitet, tillsynsarbete som Lex Maria och avvikelsesystem samt händelseanalyser och
utredningar. Patientnämndsärenden och enskilda ärenden till Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO) ingår också i uppdraget.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad

Page 9 of 26

Protokoll
Datum: 2015-09-02

§ 67.

Informationsärende- Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson informerade om:
AT-rankning
Växjö har stigit till plats 13 i AT- rankningen i år på från plats 30 år 2014 och
Ljungby har stigit från plats 26 år 2014 till plats 16 i år.
Rapport från sommaren 2015
En utvärdering av sommaren pågår men det kan redan nu konstateras att den gått bättre
än befarat och det har inte varit några massiva överbeläggningar. Stämningen har överlag
varit god. Det har varit ansträngt på intensiven, röntgen, avd 5 och 19. Även
förlossningen har upplevt en hektiskt sommar med 300 förlossningar under juli månad
vilket är "all time high"
Så vitt man kan bedöma i nuläget så har det inte skett någon ökning av antalet avvikelser
men en analys pågår.
Antal läkarbesök på akuten, CLV, tenderar att öka varje år. Det är lika många besök på
på helger som på vardagar.
Tillgänglighetsmiljarden
En handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer personcentrerad vård i
Region Kronoberg tas fram. Den övergripande målsättningen med överenskommelsen är
att stärka förutsättningarna för en god, jämlik samt effektiv hälso- och sjukvård genom
att främja och utveckla insatser för en mer personcentrerad och tillgänglig vård.
Handlingsplanen skall skickas in under september månad.
Lagen om berusade (LOB)
Regeringen har med bakgrund i missbruksutredningen (S2008:04) och slutbetänkandet
(SOU 2011:35) konstaterat att endast nio procent av de som omhändertas enligt LOB
förs till sjukvårdsinrättning.
Regeringen har avsatt 35 miljoner kr per år 2014, 2015 och 2016 för att stimulera ett
lokalt utvecklingsarbete med regioner, kommuner och polisen som aktörer.
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Ett förslag till överenskommelse finns mellan Region Kronoberg, Polismyndigheten samt
kommunerna i Kronoberg beträffande förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid
omhändertagande av berusade personer enligt LOB.
Yttrande
Maria Sitomaniemi (SD) yttrade sig i ärendet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 68.

Månadsrapport maj 2015 15RK1270

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna Månadsrapport maj 2015 samt överlämna den till regionstyrelsen för
information,
att arbetet med åtgärdsplan för att nå resultat enligt överenskommelse fortgår som
tidigare beslutats,
att centrumchef för medicincentrum, kirurgicentrum och barn- och kvinnocentrum
kallas till nämnden i oktober för att analysera det ekonomiska läget och informera om
vidtagna åtgärder,
att hälso- och sjukvårdsnämnden betonar vikten av att snabba upp och fokusera på
arbetet med att få fler sjuksköterskor samt fler anestesisjuksköterskor till slutenvården
och fler läkare inom primärvård och psykiatri,
att hälso- och sjukvårdsnämnden betonar vikten av att skyndsamt inventera den
kompetens som finns ute på våra flyktingförläggningar,
att i linje med POK fortsätta och intensifiera arbetet med "rätt kompetens på rätt plats"
att under hösten 2015 arbeta med ett s.k. förstärkt presidium (en från varje parti), som
fördjupar sig i de ekonomiska frågorna.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdens har trots besvärligt infektionsläge under årets inledning lyckats
bedriva en god verksamhet med hög tillgänglighet tack vare våra engagerade och lojala
medarbetare. Beläggningstrycket i slutenvård återgår i maj till 2014 års nivå. Det är
fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor och läkare, vilket leder till dyra
lösningar med hyrpersonal och övertid. Flera centrum har svårt att bemanna sommaren.
Under våren har det uppstått en brist på narkossjuksköterskor inom fr a CLV vilket lett
till stängning av operationssalar.
Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter och i stort sett oförändrad jämfört med
april. Antal väntade till utredning inom barn- och ungdomspsykiatri minskar något i maj.
Produktions- och kapacitetsplanering visar förbättringar på de enheter där arbetet pågår.
Justerat resultat uppgår till -57 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av
fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, övertid och enstaka mycket dyra vårdtillfällen
inom köpt högspecialiserad vård. Prognosen lämnas oförändrad med -93 mnkr exklusive
”kömiljarden” 2015.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presideberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna Månadsrapport maj 2015 samt överlämna den till regionstyrelsen för
information.


Beslutsunderlag
Månadsrapport maj
Paragrafen är justerad
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§ 69.

Månadsrapport juli 2015 15RK1275

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna Månadsrapport juli 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för
information,
att arbetet med åtgärdsplan för att nå resultat enligt överenskommelse fortgår som
tidigare beslutats,
att centrumchef för medicincentrum, kirurgicentrum och barn- och kvinnocentrum
kallas till nämnden i oktober för att analysera det ekonomiska läget och informera om
vidtagna åtgärder,
att hälso- och sjukvårdsnämnden betonar vikten av att snabba upp och fokusera på
arbetet med att få fler sjuksköterskor samt fler anestesisjuksköterskor till slutenvården
och fler läkare inom primärvård och psykiatri,
att hälso- och sjukvårdsnämnden betonar vikten av att skyndsamt inventera den
kompetens som finns ute på våra flyktingförläggningar,
att i linje med POK fortsätta och intensifiera arbetet med "rätt kompetens på rätt plats"
att under hösten 2015 arbeta med ett s.k. förstärkt presidium (en från varje parti), som
fördjupar sig i de ekonomiska frågorna.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson och ekonomichef Dan Petersson
föredrog ärendet.
Den tidigare rapporterade belastningen till följd av en ovanligt kraftig säsongsinfluensa
har avlösts av en svår brist på vikarier med fler stängda vårdplatser än föregående år som
följd. Detta har i sin tur lett till att beläggningen i slutenvård åter ökat efter en nedgång i
maj.
Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor och läkare, vilket leder till
dyra lösningar med hyrpersonal och övertid. Resultatet av arbetet med
kompetensförsörjning inför och under sommarsemestrarna kommer att utvärderas under
september. Under våren har det uppstått en brist på narkossjuksköterskor inom fr a CLV
vilket lett till stängning av operationssalar.
Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter. Dock redovisas under
sommarmånaderna en försämring av väntetiderna för den elektiva vården till följd av
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neddragningar under semesterperioden. Antal väntade till utredning inom barn- och
ungdomspsykiatri har åter ökat efter att ha minskat något i maj.
Justerat resultat uppgår till -73 mnkr. Resultatförsämringen förklaras framför allt av
fortsatt höga kostnader för hyrpersonal, övertid, enstaka mycket dyra vårdtillfällen inom
köpt högspecialiserad vård och fortsatt höga läkemedelskostnader. Resultatutvecklingen
bedöms mer negativ jämfört med tidigare rapporter och prognosen måste därför
revideras ned till -123 mnkr exklusive ”kömiljarden” 2015 och anslag för privata
vårdgivare.
Yrkande
Ordförande Charlotta Svanberg (S) yrkade tillägg med "samt fler anestesisjuksköterskor"
till att-satsen " hälso- och sjukvårdsnämnden betonar vikten av att snabba upp och
fokusera på arbetet med att få fler sjuksköterskor till slutenvården och fler läkare inom
primärvård och psykiatri,"
Michael Sjöö (S) yrkade bifall till ordförandes förslag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i enlighet med beredande organs förslag med
tillägg av ordförande Charlotta Svanbergs yrkande.
Yttrande
Eva Johnsson (KD), Thomas Ragnarsson (M), Roland Gustbée (M), Ove Löfqvist (M),
Michael Sjöö (S), Britt-Louise Berndtsson (C), Ricardo Salsamendi (S), Maria
Sitomaniemi (SD) yttrade sig i ärendet.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna Månadsrapport juli 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för
information,
att arbetet med åtgärdsplan för att nå resultat enligt överenskommelse fortgår som
tidigare beslutats,
att centrumchef för medicincentrum, kirurgicentrum och barn- och kvinnocentrum
kallas till nämnden i oktober för att analysera det ekonomiska läget och informera om
vidtagna åtgärder,
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att hälso- och sjukvårdsnämnden betonar vikten av att snabba upp och fokusera på
arbetet med att få fler sjuksköterskor till slutenvården och fler läkare inom primärvård
och psykiatri,
att hälso- och sjukvårdsnämnden betonar vikten av att skyndsamt inventera den
kompetens som finns ute på våra flyktingförläggningar,
att i linje med POK fortsätta och intensifiera arbetet med "rätt kompetens på rätt plats"
att under hösten 2015 arbeta med ett s.k. förstärkt presidium (en från varje parti), som
fördjupar sig i de ekonomiska frågorna.


Beslutsunderlag
Månadsrapport Juli
Paragrafen är justerad
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§ 70.

Ny folktandvårdsklinik centralt i Växjö, södra station 15RK1404

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta
att ny folktandvårdsklinik etableras centralt i Växjö på södra stationsområdet.
Sammanfattning
De senaste åren har vi inom Folktandvården upplevt ett starkt ökat patienttryck. Växjö
förväntas ha en stor befolkningstillväxt. Prognosen den närmaste 10-årsperioden är en
ökning med ca 10 000 invånare. Det planeras nya bostäder på ett flertal ställen i Växjö;
Vikaholm, Telestaden, Vallen, Söder, mm.
För att möta ett befintligt hårt patienttryck blir kliniken på Teleborg ett bra tillskott, men
då vi kikar på den byggnation som sker centralt i Växjö beräknar vi att det vi behöver
mer lokaler även centralt i Växjö.
Stationsområdet blir ett område med stor genomströmning av människor. Det är väldigt
lättillgängligt för människor som kommer med tåg eller buss. En folktandvårdsklinik mitt
i dessa stråk vore en stor tillgång både ur ett tillgänglighetsperspektiv men också när det
gäller att marknadsföra den offentliga tandvården.
Tanken är att bygga en liten klinik på 280 kvm med 6 behandlingsrum.
Ledamöternas förslag
Britt-Louise Berndtsson (C) yrkade återremiss av ärendet. "Centerpartiet önskar en
belysning av beläggning, bemanning och framtidsplaner för folktandvård i hela
Kronoberg i förhållande till behov.
Centerpartiet önskar även belysning av möjlighet att konkurrensutsätta eventuell ny
klinik."
Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M) och Rolf Andersson (FP) yrkade bifall till
Britt-Louise Berndtssons (C) förslag.
Ordförande Charlotta Svanberg (S) och Michael Sjöö (S) yrkade bifall till liggande
förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet skall avgöras idag.
Röstning
Ordföranden fann efter omröstning att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att
ärendet skall avgöras idag.
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Omröstning begärdes
Den som anser att ärendet skall avgöras idag röstar ja och den som anser att ärendet skall
återremitteras röstar nej.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att ärendet skall
avgöras idag.
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade enligt hälso- och sjukvårdsnämndens
presidieberednings förslag att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar
regionstyrelsen besluta att ny folktandvårdsklinik etableras centralt i Växjö på södra
stationsområdet.
Reservation
Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M), Eva Johnsson (KD) och Rolf
Andersson (FP) reserverade sig till förmån för eget förslag.
Yttrande
Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M),
och ordförande Charlotta Svanberg (S) yttrade sig i ärendet.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta
att ny folktandvårdsklinik etableras centralt i Växjö på södra stationsområdet.


Beslutsunderlag
Ny folktandvårdsklinik centralt i Växjö, Södra station
Paragrafen är justerad
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§ 71.

Remissyttrande – Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds
2015:20, 15RK906 15RK906

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg stödjer förslagen i promemorian, där det föreslås att det ska införas
bestämmelser i smittskyddslagen (2004:168) om vilket landsting som ska ersätta
öppenvårdsapoteken för kostnader för läkemedel som är kostnadsfria enligt lagen. Det
föreslås att kostnaderna ska ersättas av det landsting inom vars område patienten är
bosatt. Om patienten inte är bosatt inom något landstings område ska i stället det
landsting ersätta kostnaderna inom vars område den som förskrivit läkemedlet har sin
verksamhets ort
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.


Beslutsunderlag
Missiv remissyttrande 15RK906
Paragrafen är justerad
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§ 72.

Remissyttrande – Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför
förmånerna, 15RK971 15RK971

Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Regionen stödjer rapportens förslag om att utbyte av läkemedel även utanför
läkemedelsförmånen ska kunna ske på apotek. Vi stödjer också förslaget om att koda
offentligt finansierade läkemedel utanför förmånen i våra system för att förenkla
administrationen kring faktureringen. En nationell priswebb för läkemedel utanför
förmånen är positivt för patienterna. Vi är däremot mer tveksamma till värdet av mer
prisinformation i förskrivningsstöden.
Förslag till beslut
Hälso-och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Socialdepartementet.


Beslutsunderlag
Missiv remissyttrande 15RK971
Paragrafen är justerad
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§ 73.

Remissyttrande – Socialstyrelsens rapport om traumavård vid
allvarlig händelse Dnr 11.1-19286/2015 15RK1342

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till
Socialstyrelsen.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Region Kronoberg välkomnar möjligheten till en ökad kvalitetsutveckling av
traumavården och också ökad samsyn om traumasjukvården nationellt och regionalt.
Region Kronoberg är också positiv till att kompetens inom katastrofmedicin förtydligas
samt att samarbetet mellan olika aktörer stärks. Region Kronoberg anser dock att
traumavård och allvarlig händelse är delvis två olika processer. Rapporten hade blivit
bättre om man tydligare hade delat upp den i två delrapporter. Traumavården i vardagen
är förutsättning för omhändertagande av patienter med stort trauma även vid allvarlig
händelse. Att man har patienter med stort trauma innebär dock inte automatiskt att det
ska räknas som en allvarlig händelse. En allvarlig händelse kan också föreligga utan att
man har patienter med stort trauma. Traumavård handlar i stor utsträckningen om
kompetens, riktlinjer, resurser och organisation ur ett medicinskt perspektiv. Den
specifika traumavården som rapporten bör fokusera på är patienter med stort trauma,
d.v.s. patienter där skadan utgör eller potentiellt utgör ett livshot.
Allvarlig händelse handlar om ledningsstruktur, organisation och samverkan. Det
medicinska innehållet vid en allvarlig händelse med stort trauma baserar sig på vardagens
traumavård eller annan medicinsk vård om den allvarliga händelsen avser t.ex. gasolycka.
Många avsnitt i det material som presenterats är alltför fokuserat på den allvarliga
händelsen och belyser inte behoven inom traumavården idag. T.ex. i avsnittet om
strategiska vägval är tonvikten nästan helt på den allvarliga händelsen. För att lösa
traumavård vid allvarlig händelse måste vi kanske först och främst garantera en
högkvalitativ vård för den enskilda patienten med stort trauma. Vi anser att underlaget
inte i tillräckligt stor omfattning utgår från detta perspektiv. Det hade varit bättre om
utredningen hade fastslagit hur traumavården skulle bli mer lika och jämlik över landet.
Åtgärdsförslagen är för många och oprecisa men samtidigt i vissa fall för detaljinriktade.
Vi är medvetna om att Socialstyrelsen inte kan ställa ekonomiska resurser till landstingens
förfogande men ser ändå att centrala stimulansbidrag skulle underlätta för att införa
kvalitetsförbättringar.
Yttrande
Maria Sitomaniemi (SD) yttrade sig i ärendet.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till
Socialstyrelsen.


Beslutsunderlag
Remissyttrande – Socialstyrelsens rapport om traumavård vid allvarlig händelse Dnr 11.1-19286/2015
Paragrafen är justerad
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§ 74.

Kurser och konferenser
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning erbjuds möjlighet att delta i
FORSS- dagen den 18 november i Växjö.
Sammanfattning
Konferensinbjudan förelåg till FORSS-dagen den 18 november i Växjö.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning erbjuds möjlighet att delta i
FORSS-dagen den 18 november i Växjö.
Paragrafen är justerad
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§ 75.

Övriga beslutsärenden
Sammanfattning
Det saknades övriga beslutsärenden vid sammanträdet.
Paragrafen är justerad
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§ 76.

Övriga informationsärenden
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera detta till protokollet.
Sammanfattning
Dialogmöte med patient- och handikappföreningarna den 7 september.
Ingrid Sivermo avtackades av nämnden då detta var hennes sista sammanträde som
sekreterare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presdieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 77.

Anmälningsärenden
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning
 SRVN protokoll 2015-05-19--20.
 Södra Regionvårdsnämnden verksamhetberättelse 2014.
 Granskningsrapport 2014.
 Protokoll 2015-05-20§ 21 Revisorer 2015-2018.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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