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§ 63.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-06-16.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-06-16.
Paragrafen är justerad
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§ 64.

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2017-06-28 kl. 10:00.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2017-06-28 kl. 10:00.
Paragrafen är justerad
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§ 65.

Informationsärende - Vuxenpsykiatrins arbete med att bli oberoende av
hyrpersonal samt nuläge BUP
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Magnus Frithiof, centrumchef för psykiatricentrum, presenterade vuxenpsykiatrins
framgångsfaktorer för att bli oberoende av hyrpersonal samt nuläge för barn- och
vuxenpsykiatrin.
Vuxenpsykiatrins arbete med att bli oberoende av hyrpersonal
Framgångsfaktorer:
- Välj ut det viktigaste ur ett patient- och medarbetarperspektiv
- Samordnad bemanning
- Utökat antal ordinarie sjukskötersketjänster
- Vi äger arbetsmiljön tillsammans!
- Underskatta inte medarbetarna
- Arbetat med underläkarvikariat, AT- och ST-läkartjänster
- Ökade möjligheter att få en mer differentierad lönebild
- Förebilder i verksamheten som ser möjligheterna
- Dialog, dialog, dialog!
Nuläge barn- och ungdomspsykiatrin
Nationellt når endast sju landsting måluppfyllelsen att 90% av barnen har fått en första
bedömning gjord inom 30 dagar. Det finns med andra ord stora utmaningar för barnoch ungdomspsykiatrin i hela Sverige.
Lokalt i Kronoberg uppfyller i nuläget inte BUP kraven på tillgänglighet och ett
utvecklingsarbete är påbörjat. Magnus har under våren haft samtal med samtliga
medarbetare.
Vad händer nu?
- Struktur för ledning och möten ska förändras
- Verksamheten ska genomgå en extern genomlysning gällande arbetsmiljön och
medicinsk revision
- Verksamheten ska omorganiseras
- Vårdprocessen ska förtydligas och mätpunkter tas fram för att följa barn och familjers
väg i vårdkedjan
- Rekrytering av ny verksamhetschef pågår.
Yttranden
Britt Bergström (V), Charlotta Svanberg (S), Roland Gustbée (M), Ove Löfqvist (M),
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Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD) och Ricardo Salsamendi (S) yttrade sig
under ärendets behandling.
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.

Månadssammandrag maj 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden och
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport 17RK107

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag maj 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden samt
att notera hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport till protokollet.
Sammanfattning
4 a) Månadssammandrag maj 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdens månadsresultat försämras med 32 mnkr och uppgår efter maj
ackumulerat till -95 mnkr. Resultatet inkluderar engångskostnader för korrigering av en
felbokning och avgångsvederlag med sammanlagt -7,7 mnkr. Maj är en kostnadsmässigt
tyngre månad än april med underskott för såväl läkemedel som material och övriga
kostnader. Förändring av semesterlöneskuld påverkar månadsresultatet negativt med
knappt 5 mnkr och ackumulerat med 15 mnkr, konsekvensen för årsresultatet är dock
svårbedömd. Till detta kommer den besvärliga bemanningssituationen med hyrpersonal
som tynger resultatet.
Utfallet ligger i linje med den lämnade prognosen på -190 mnkr. Förslag till åtgärder
motsvarande 60 mnkr har tagits fram för beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden med
syfte att nå ett årsresultat på -130 mnkr.
4b) Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Lex Maria
Det finns inga aktuella LexMaria-ärenden.
Att leda steg för steg lite bättre
Vårens omgång av programserien "Att leda steg för steg lite bättre" har avslutats.
Programserien vänder sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära mer om att
leda systematiskt förbättringsarbete i vardagen.
Vaccinationer
Statistik från Folhälsomyndigheten visar vilken nytta vaccinationer gör vid en jämförelse
av anmälda fall av sjukdomar som till exempel difteri, stelkramp, kikhosta, polio,
mässling, röda hund, påssjuka, hepatit b, pneumokocker innan vaccinationsprogrammen
infördes och 2016.
Svensk sjukvård är fjärde bäst i världen
En studie som presenteras i The Lancet och mäter dödlighet vid tillstånd som inte är
dödliga om effektiv vård finns tillgänglig visar att Sverige är fjärde bäst i världen efter
Andorra, Island och Schweiz.

Page 9 of 24

Protokoll
Datum: 2017-06-22

Patientenkät
Patientenkät för standardiserade vårdförlopp (cancervården) visar att Kronoberg ligger
väl till jämfört med riket.
Mammografi
Mammografienheten har under januari-maj 2017 kallat 22 745 patienter i ålder 40-75 år.
Av dessa har 17 588 kommit vilket innebär att 77% har kommit på sin undersäkning. Vid
sista screeningtillfället informeras patienter över 74 år om att det är sista gången de får
kallelse och att de har möjlighet att själv beställa en hälsoundersökning därefter. Under
perioden 2016-11-01 - 2017-05-31 har 149 kvinnor över 74 år undersökts.
Socialstyrelsen rekommenderar mammografiscreening med intervaller på 20-24 månader.
I dagsläget är intervallerna i Ljungby 26 månader och strax under 24 månader i Växjö. På
grund av brist på röntgensköterskor finns stor risk att intervallerna ökar igen. En lösning
är att anställa allmänsköterskor som kan ta bilderna, men utbildningen kräver tid.
Semesterläget
Semesterperioden är nu igång och det är ett anstängt läge. På Centrallsarettet i
Växjö har antalet vårdplatser minskat från 229 till 185 vårdplatser och på Ljungby
lasarett har vårdplatserna minskat från 71 till 46 vårdplatser.
Övriga verksamhetsutmaningar
BB - Läget är ansträngt. Samverkan med kringliggande län kommer att ske även om
läget är ansträngt även där.
BUP - Utvecklingsarbete pågår.
Radiologiskt informationssystem (RIS) - Systemet fungerar lite bättre, men fortfarande
inte bra. Supporten brister fortfarande. Region Kronoberg har ännu inte betalat General
Electric för systemet. Grundsystemet fungerar bra, men inte de finjusteringar som
behövs för att det ska fungera bra här. Även andra landsting/regioner som har andra
leverantörer har problem så det är inte säkert att ett annat system hade fungerat bättre.
Tillgänglighet - Region Kronoberg har genomfört lika många
operationer som föregående år, men inflödet är större.
Utfasning av hyrpersonal - Tidplanen för utfasningen tidigareläggs. För att lyckas är det
viktigt att även kringliggande län tidigarelägger sin utfasning.
Generalplanen (lokaler) - Det är mycket som ska klaffa för att komma igång och det blir
lätt förseningar. Varje gång en förändring beslutas försenas arbetet ytterligare.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M), Charlotta
Svanberg (S), Marita Bengtsson (MP), Thomas Ragnarsson (M), Ove Löfqvist (M) och
Michael Sjöö (S) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
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Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna Månadssammandrag maj 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden.





Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Månadssammandrag maj 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Månadssammandrag maj 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport - uppföljning av beslut, juni 2017
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport_ Åtgärder för en ekonomi i balans, juni 2017
Paragrafen är justerad
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§ 67.

Handlingsplan kostnadsreduceringar 17RK1026

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna handlingsplan för kostnadsreduceringar inom hälso- och sjukvården i
Region Kronoberg.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdens resultat uppgår ackumulerat efter maj till -95,3 mnkr. I samband
med delårsrapport mars lämnades en prognos på -130 mnkr med förutsättning att
kostnadsreduceringar om 60 mnkr kan genomföras innan årets slut.
I åtgärdsförslaget presenteras kostnadsreduceringar på tillsammans 60 mnkr tillsammans
med konsekvensbeskrivningar för tillgänglighet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och
ekonomi.
Yrkanden
Roland Gustbée (M) lämnar följande yrkande:
"Mot bakgrund av det stora prognosticerade underskott för 2017, och regionfullmäktiges
beslut 2017-06-21 med anledning av delårsbokslutet: Att uppdra åt Regionstyrelse och
nämnder att åtgärder vidtas med målsättning att budgeterat resultat på 62 mkr kan
uppnås, måste kraftfulla åtgärder vidtas för att få en ekonomi i balans. Huvudmålet med
den föreslagna handlingsplanen, att minska hyrpersonalberoendet är bra, men att på kort
sikt halvera antalet hyrläkare i primärvården sänder fel signaler när den nyligen antagna
budgeten i fullmäktige vill stärka primärvården.
Det har också tillkommit ett stort antal administratörer i Region Kronoberg. 74 stycken
på bara två år enligt redovisning till personalutskottet i maj.
Därför yrkar vi:
att antalet hyrläkare i primärvården ska minskas med 25% från 1 september 2017
att motsvarande besparing görs i övrig verksamhet istället
att i övrigt godkänna föreslagen handlingsplan
att fokusera på nya administrativa tjänster i arbetet med besparingar
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ytterligare förslag till åtgärder
med målsättning att Region Kronoberg som helhet ska kunna nå budgeterat resultat."
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Eva Johnsson (KD) instämmer i Roland Gustbées (M) yrkande samt lämnar ett
tilläggsyrkande:
att hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver regionstyrelsen med en begäran om att den
statliga läkemedelsförmånen snarast fördelas på de verksamheter som har kostnader för
läkemedel.
Roland Gustbée (M) instämmer i Eva Johnssons (KD) tilläggsyrkande.
Britt-Louise Berndtsson (C), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) och Rolf
Andersson (L) yrkar bifall till Roland Gustbées (M) yrkande inklusive Eva Johnssons
(KD) tilläggsyrkande.
Michael Sjöö (S), Magnus Carlberg (S), Charlotta Svanberg (S), Tryggve Svensson (V)
och Ricardo Salsamendi (S) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Beslutsgång
Ordförande Charlotta Svanberg (S) finner att det finns två förslag till beslut:
- Roland Gustbées (M) förslag till beslut inklusive Eva Johnssons (KD) tilläggsyrkande
- Ordförandes förslag till beslut
Förslagen ställs mot varandra och ordförande finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
fattar beslut i enlighet med ordförandes förslag till beslut.
Votering begärs. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
- Ja-röst för ordförandes förslag
- Nej-röst för Roland Gustbées (M) förslag inklusive Eva Johnssons (KD)
tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för ordförandes förslag och 7 nej-röster för Roland Gustbées (M)
förslag inklusive Eva Johnssons (KD) tilläggsyrkande beslutar hälso- och
sjukvårdsnämnden bifalla ordförandes förslag.
Ordinarie ledamöter
Tryggve Svensson (V)

Ja Nej Avstår
X

Roland Gustbée (M)

X

Michael Sjöö (S)

X

Christina Bertilfelt (S)

X
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Ordinarie ledamöter

Ja Nej Avstår

Magnus Carlberg (S)

X

Ann-Charlotte Kokoulidou (S)

X

Ricardo Salsamendi (S)

X

Marita Bengtsson (MP)

X

Ove Löfqvist (M)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Britt-Louise Berndtsson (C)

X

Eva Johnsson (KD)

X

Rolf Andersson (L)

X

Charlotte Holmström (SD)

X

Charlotta Svanberg (S), ordförande

Frånvarande

X

Reservationer
Följande ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande:
Roland Gustbée (M), Ove Löfqvist (M), Thomas Ragnarsson (M), Britt-Louise
Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD) och Rolf Andersson (L)
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), Eva Johnsson (KD), Roland Gustbée (M), Michael Sjöö (S),
Thomas Ragnarsson (M), Britt-Louise Berndtsson (C), Ove Löfqvist (M), Magnus
Carlberg (S), Rolf Andersson (L), Ricardo Salsamendi (S) och Tryggve Svensson (V)
yttrade sig under ärendets behandling.

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna handlingsplan för kostnadsreduceringar inom hälso- och sjukvården i
Region Kronoberg.
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Handlingsplan kostnadsreduceringar
Beslutsunderlag: Handlingsplan kostnadsreduceringar inom hälso- och sjukvården 2017
Paragrafen är justerad
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§ 68.

Svar på skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden angående
åtgärder för att komma tillrätta med allvarliga problem i regionens
sjukvård från Roland Gustbée (m), Ove Löfqvist (m) och Thomas
Ragnarsson (m) 17RK633

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret till Roland Gustbée (M), Ove Löfqvist (M) och Thomas Ragnarsson
(M).
Sammanfattning
I Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Roland Gustbée (M), Ove Löfqvist
(M) och Thomas Ragnarsson (M). I skrivelsen efterlyses åtgärder för att komma till rätta
med de omfattande problemen inom regionens sjukvård. Författarna menar att det
behövs både snabba och långsiktiga åtgärder.
Att få kontroll över ekonomin inrymmer ett framåtsyftande och modigt arbete enligt de
ingångar som beskrivs ovan. En viktig del i kortperspektiv är utfasning av hyrberoendet
och lyckade insatser på kompetensförsörjningsområdet. Utöver detta krävs en god
kostnadsmedvetenhet samt och god uppföljning t ex av upphandlingar och inköp.
Den största utmaningen är mycket riktigt som författarna till skrivelsen anger
kompetensförsörjningen. Bristen hotar vårt vårdutbud, patientsäkerhet, arbetsmiljö och
ekonomi. Region Kronoberg har genomfört och genomför en rad olika åtgärder för att
komma tillrätta med kompetensförsörjningen på såväl kort som längre sikt. Exempel är
utökning av sjuksköterskeutbildningen på Linneuniversitetet, omfattande
rekryteringsinsatser görs som har inneburit en ökad rekrytering sedan föregående år,
satsningar i dygnet runt verksamheten med ett utökat nattindex och extra
bonuslönesatsning kopplat till tjänstgöring på obekväm tid. Avseende primärvården görs
riktade lönesatsningar på allmänläkare samt ST- läkare.
Utfasning av hyrberoendet är en högt prioriterad åtgärd. Utöver att det är nödvändigt för
att klara ekonomin ger en lyckad utfasning vidare en ökad patientsäkerhet och
kontinuitet. Utlandsrekrytering av läkare liksom gemensamma överenskommelser med
andra regioner/landsting är viktiga i utfasningen av hyrläkarberoende.
Kvalitetsaspekten i vården är ett grundläggande mål och säkerställs bland annat genom
kunskapsstyrning som lokalt knyter an till den regionala och nationella
kunskapsstyrningen som är under beslut inom SKL. I detta arbete ingår kunskapsstöd
och processgenomgångar/processtyrning. Digitalisering och personcentrerad vård är
exempel på andra viktiga satsningar som pågår för att kunna möta framtiden.
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Under 2017 håller hälso- och sjukvården på att ta fram en utvecklingsstrategi ”Framtid
2027”. Denna kommer ta höjd för de grova utvecklingslinjerna de närmaste 10 åren och
vara ett stöd för att ha ett långsiktigt perspektiv på de satsningar som görs.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svaret till Roland Gustbée (M), Ove Löfqvist (M) och Thomas Ragnarsson
(M).




Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden angående åtgärder för att komma tillrätta
med allvarliga problem i regionens sjukvård
Svar på skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden angående åtgärder för att komma till rätta med
allvarliga problem i regionens sjukvård
Skrivelse till hälso- och sjukvårdsnämnden angående åtgärder för att komma till rätta med allvarliga
problem i regionens sjukvård
Paragrafen är justerad
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§ 69.

Remissyttrande – Nationellt vårdprogram njurcancer, remissrunda 2
17RK878

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Regionalt
cancercentrum Syd.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Regionalt cancercentrum Syd beretts tillfälle att avge yttrande
över ovanstående remiss. Syftet med denna remiss är att diskutera organisatoriska och
ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet.
Urologer i verksamheten i Region Kronoberg har haft möjlighet att lämna synpunkter på
remissen. De anser att jämfört med nuvarande vårdprogram medför remissversionen en
ökning i uppföljningstid och frekvens, vilket de stödjer med tanke på den utveckling av
behandlingsalternativ som pågår och som kan väntas fortsätta. En ökning av kontinuitet
över längre tidsperioder då uppföljning av både maligna och benigna åkommor förlängs
innebär behov av ökade vårdkontakter med urolog och kontaktsjuksköterska.
Nya och utökade rekommendationer avseende utredning för ärftlig njurcancer kan också
komma att medföra ett ökat behov av vårdkontakter. I första hand påverkas
kontaktsköterskan som kommer att ha en nyckelroll vilket kräver utökade resurser.
Under 2017 kommer SVF (standardiserade vårdförlopp)att starta för njurcancer. Region
Kronoberg driver tidigare samtliga urologiska processer och har uppnått goda resultat i
öppna jämförelser. För patientgruppen njurcancer finns i dagsläget ingen dedikerad
kontaktsjuksköterska i Kronoberg varför detta är en resurs som behöver förstärkas dels
för kontinuiteten, men också för att minska undanträngning då resurser får tas från
annan verksamhet.
Inom de onkologiska behandlingarna kommer under året preparaten nivolumab samt
cabazantinib öka i användning. De två preparaten har en lovande effekt på generaliserad
malign sjukdom men har dessvärre motsvarande ekonomisk påverkan. Här kommer
troligen behövas nationella riktlinjer för behandling och bedömning i NT-rådet.
Avseende radiologisk och patologisk verksamhet kommer SVF-förloppet innebära
önskemål om snabbare handläggning och följsamhet till riktlinjer samt
rekommendationer avseende vårdprogram. I dagsläget är både radiologin samt patologin
hårt tyngda och de resurser som krävs för att möta dessa behov är i dagsläget inte
tillgängliga bemanningsmässigt eller i budget.
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Kostnaderna för njurcancervård kommer att öka men det är i nuläget svårt att ge någon
säker prognos beträffande de ekonomiska konsekvenser. Det beror på prissättning av de
nya läkemedlen samt vilka patientvolymer som blir aktuella.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Regionalt
cancercentrum Syd.






Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Remissyttrande - Nationellt vårdprogram njurcancer, remissrunda 2
Förslag till beslut: Remissyttrande- Nationellt vårdprogram för njurcancer, remissrunda 2
Följebrev - Remissrunda 2 för NVP Njurcancer
Remissrunda 2 - Nationellt vårdprogram för Njurcancer
Komplettering konsekvensveskrivning NVP Njurcancer för remissrunda 2
Paragrafen är justerad
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§ 70.

Remissyttrande – Översyn och uppdatering av den nationella
strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar Socialdepartementet diarienummer S2016/03248/FS 17RK944

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
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.
Den nuvarande strategin mot hiv/aids har funnits sedan 2006. Folkhälsomyndigheten
föreslår att huvudmålet för det hiv-förebyggande arbetet fortsatt skall vara ”Begränsa
spridning av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna infektioner samt begränsa
konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och den enskilde”. Förslaget
presenterar även en utvärdering av de tre delmål som funnits i strategin samt föreslår fyra
nya delmål. Det är positivt att delmålen har blivet mer breda ur ett SRHR- (sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter) perspektiv samt kopplas till arbetet med Agenda 2030.
Tyvärr är delmålen inte mätbara. Förslagsvis kunde indikatorer kopplat till delmålen samt
en plan för uppföljning utformas.
När det gäller delmål 1 varierar förutsättningarna för hälsofrämjande och förebyggande
insatser inom landet för beviljat statsbidrag vilket är viktigt att ta hänsyn till när man
följer upp vilka hälsofrämjande och förebyggande insatser som bedrivits runt om i
Sverige.
I övrigt innehåller dokumentet en bra sammanfattning av kunskapsläget både i landet
och internationellt. Förutom den epidemiologiska utvärderingen tar man också upp de
studier som gjorts för att följa befolkningens attityder, kunskaper och beteenden relaterat
till sexuella smittor.
Dokumentet utgör främst ett kunskapsunderlag som hjälper oss med att prioritera och
organisera det hiv/sti-förebyggande arbetet som sker lokalt inom regionen.
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
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Förslag till beslut: Remissyttrande - Översyn och uppdatering av den nationella strategin hiv/sti
Remissyttrande: Översyn och uppdatering nationella strategin hiv/sti
Följebrev: Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om Översyn och uppdatering av
den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar
Remiss: Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma
sjukdomar
Paragrafen är justerad
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§ 71.

Kurser och konferenser
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att Roland Gustbée (M) och Michael Sjöö (S) deltar på FORSSdagen den 23 november i
Kalmar samt
att Britt-Louise Berndtsson (C) deltar på ADHD-dagen den 29 augusti i Stockholm.
Sammanfattning
-FORSS dagen 23 november
- Inbjudan att medverka i paneldebatt på ADHD-dagen 29 augusti, Bonnierhuset på
Torsgatan 21 vid Sant Eriksplan i Stockholm
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att Roland Gustbée (M) och NN deltar på FORSSdagen den 23 november i Kalmar
samt
att Britt-Louise Berndtsson (C) deltar på ADHD-dagen den 29 augusti i Stockholm.



Beslutsunderlag
FORSS dagen 2017
Paragrafen är justerad
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§ 72. Anmälningar för kännedom
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående handlingar anmäls för kännedom:
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Jäv
Thomas Ragnarsson (M) anmäler jäv och deltar därmed inte i beslutet.
Anmälningar
- Utredning ambulansverksamheten i Kronoberg
- 17RK1026-1 Skrivelse från Akutmottagning, Ljungby lasarett
- Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden från Kronobergs läns läkarförening
Paragrafen är justerad
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§ 73.

Övriga informationsärenden
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämndens utvecklingsstrategi Framtid 2027
Ett utkast av hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi Framtid 2027 kommer att skickas
ut till nämndens ledamöter innan semestern. Ledamöterna uppmanas att inkomma med
synpunkter till staben innan dess att det färdiga förslaget till beslut presenteras för
nämnden i augusti.
Ambulansutredningen
Britt-Louise Berndtsson (C) frågar hur ambulansutredningen ska hanteras i nämnden.
Ordförande Charlotta Svanberg (S) svarar att det inte är beslutat ännu. Utredningen
föreslås tas upp som ett informationsärende på hälso- och sjukvårdsnämnden under
hösten.
Gratulation
Ordförande Charlotta Svanberg (S) och hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter
gratulerar Ove Löfqvist (M) som fyllt 70 år.
Tack
Tryggve Svensson (V) tackar Charlotta Svanberg (S) för gott ordförandeskap under våren
och önskar henne en skön ledighet.
Paragrafen är justerad
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