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§ 37.

Val av justerare och förslag till justeringsdatum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att utse Roland Gustbée (M) att jämte ordföranden justera protokollet samt
att justering sker 2016-04-12.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning förslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att utse Roland Gustbée (M) att jämte ordföranden justera protokollet samt
att justering sker 2016-04-12.
Paragrafen är justerad
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§ 38.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterad 2016-03-31.
Sammanfattning
Ove Löfqvist (M) förde fram ett önskemål om att dagordningen på kommande möten
med hälso- och sjukvårdsnämnden har en stående punkt på dagordningen gällande
ekonomi. Detta ska gälla även för de möten där ekonomisk rapport saknas. Övriga
ledamöter höll med och på kommande kallelser läggs en sådan punkt till.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterad 2016-03-31.

Paragrafen är justerad
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§ 39.

Information - Hjälpmedelscentralen
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Mathias Hedvall Johansson, verksamhetschef Hjälpmedelscentralen, presenterade
tillsammans med Lena Andersson Nazzal, centrumchef Primärvårds- och
Rehabcentrum, patientens väg till att få ett hjälpmedel utifrån exemplet elrullstol.
Bedömningen av vilka hjälpmedel patienten behöver görs utifrån en hälsodeklaration,
patientens motivering till användningsområde, behov inklusive nyttjandegrad av
hjälpmedlet samt en riskanalys. En elrullstol är till exempel ett mindre fordon som
måste kunna framföras på ett trafiksäkert sätt samt förvaras i ett torrt och frostfritt
utrymme. Bedömningen som görs kan jämföras med den som görs gällande vilka
läkemedel patienten ska förskrivas.
När bedömningen är gjord får patienten oftast ett muntligt besked. Skriftligt besked med
en motivering till beslutet kan ges till de patienter som önskar via journalutdrag. I den
efterföljande diskussionen framkom ett tydligt önskemål från flera av nämndens
ledamöter om att alla patienter ska erbjudas att få avslagsbeslut skriftligt. Det införs som
rutin från och med 2016-04-07.
Yttranden:
Tryggve Svensson (V), Roland Gustbée (M), Eva Johnsson (KD), Ricardo Salsamendi
(S), Britt-Louise Berndtsson (C), Charlotta Svanberg (S) och Annelise Hed (MP) 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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§ 40.

Information - Generalplan
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Bo Eriksson, planeringschef, och Conny Axelsson, fastighetschef, presenterade nuläget
för Region Kronobergs generalplan gällande nybyggnation och ombyggnation.
På Centrallasarettet i Växjö pågår ombyggnad av klinisk kemi, röntgenavdelningen samt
ögonmottagningen. I Växjö pågår även nybyggnation av lokaler till tandvården på
Teleborg samt den nya vårdcentralen i kvarteret Skärvet som ska ersätta vårdcentralen
Strandbjörket.
På Ljungby lasarett pågår en ombyggnad av klinisk kemi samt planering för
ombyggnation av vårdavdelningar, operation och sterilcentral samt ambulans och
akutkliniken.
I den efterföljande diskussionen diskuterades parkeringsmöjligheter vid lasaretten i
Växjö och Ljungby, antal enkelrum på lasaretten i Växjö och Ljungby samt
möjligheterna till ”en dörr in” till akuten och jourläkarcentralerna i Växjö och Ljungby.
Yttranden:
Eva Johnsson (KD), Ove Löfqvist (M), Roland Gustbée (M), Britt-Louise Berndtsson
(C), Marianne Eckerbom(ersättare C), Rolf Andersson (L), Britt Bergström, (ersättare V)
och Thomas Ragnarsson (M) 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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§ 41.

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Aktuellt Lex Maria-ärende
Information om aktuellt Lex Maria-ärende rörande ett barn som stoppat ett batteri i
näsan. Ovetandes om att det var ett batteri som fanns i näsan sköts konsultationen upp
till dagen efter vilket orsakade mindre frätskador på barnet. Rutinerna har sedan det
inträffade setts över och åtgärder har vidtagits för att detta inte ska kunna ske igen. I
detta arbete har även sjukvårdsrådgivningen involverats. Ärendet är även skickat till
Inspektionen för vård och omsorg för bedömning. Det är viktigt att bidra till att sprida
kunskap om att detta kan hända.
Avtalstrohet
På hälso- och sjukvårdsnämndens möte 2016-03-16 ställdes en fråga om hur Region
Kronobergs avtalstrohet gällande genomförda upphandlingar säkerställs. Ledningen
arbetar med detta bland annat genom att begränsa antalet beställare. Det blir även krav
på att det finns en strategi och planering för utvärdering vid de tillfällen då ny utrustning
eller läkemedel köps in på prov. Det pågår även arbete med regelbunden återkoppling
mellan upphandlingsavdelningen och respektive centrums ledningsgrupp. När det nya
ekonomisystemet är på plats kommer även det att underlätta.
Kompetensförsörjning och läget inför sommaren
Rekryteringen av sjuksköterskor inför sommaren fortsätter. Antalet ansökningar ligger
på en relativt normal nivå, men antalet utlysta tjänster är högre än tidigare år vilket leder
till brist på personal. Att antalet utlysta tjänster än större än tidigare år beror bland annat
på att flera anställda ska vara föräldralediga samtidigt. Precis som tidigare år så kommer
ett antal vårdplatser på centrallasarettet i Växjö och lasarettet i Ljungby att behöva
stängas under sommaren.
Rekrytering av undersköterskor och skötare inför sommaren fortlöper och utlysta
tjänster förväntas bli tillsatta. Även arbetet med att rekrytera läkare och psykiatriker
fortsätter och börjar ge resultat.
Uppföljning av beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsdirektören presenterade nuläget för genomförandet av tidigare
fattade beslut.
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Cambio Cosmic
Uppdateringen till Cosmic R8.1 sker som planerat. Bedömningen är att systemet är väl
förberett och testat.
Yttranden:
Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M), Ann-Charlotte
Kakoulido (S), Charlotta Svanberg (S)och Thomas Ragnarsson (M) yttrade sig under
ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presdieberedning rekommenderar hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 42.

Svar på revisionsrapport Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
(BUP) 16RK422 16RK422

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att godkänna svar på revisionsrapport "Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin"
samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige samt
att hälso- och sjukvårdsnämnden får en återrapportering av arbetet årskiftet 2016-2017.
Sammanfattning
Region Kronobergs revisorer granskade under 2015 Barn- och ungdomspsykiatrin,
BUP, med fokus på tillgänglighet, kvalitet och samverkan. Vid granskningen framkom
såväl positiva sidorsom förbättringsområden.
Rapporten anmäldes till regionfullmäktige 2016-03-02 och regionfullmäktige gav då
hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att svara på de frågor som revisorerna ställer.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svar på revisionsrapport "Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin"
samt
att överlämna svaret till regionfullmäktige.
Yrkande:
Eva Johnsson (KD) lämnar följande tilläggsyrkande:
att hälso- och sjukvårdsnämnden får en återrapportering av arbetet årskiftet 2016-2017.
Yttranden:
Britt Bergström (V), Roland Gustbée (M), Britt-Louise Berndtsson (C), Annelise Hed
(MP) och Eva Johnsson (KD) yttrade sig under ärendets behandling.
Beslutsordning:
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut enligt förslag från hälso- och
sjukvårdsnämndens presidieberedning samt med Eva Johnssons tilläggsyrkande.
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Beslutsunderlag
Svar på revisionsrapport Barn- och ungdomspsykiatrin
§23 RF Anmälan av revisionsrapport - Granskning av Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
(BUP)
Granskning av Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP), revisionsskrivelse samt revisionsrapport
Paragrafen är justerad
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§ 43.

Remissyttrande – Fråga patienten – Nya perspektiv i klagomål och
tillsyn (SOU:102), S2015/08100/FS 16RK137

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 delar utredningens uppfattning om att
klagomålshanteringen bör bli mer patientcentrerad och mer utifrån patientens behov. Vi
anser att en hantering närmare verksamheten med stöd till patienten från
patientnämnden ger större förutsättningar att uppnå detta än dagens system.
Verksamheten har större förutsättningar att ge patienten adekvata svar på frågor som
dyker upp i samband med hälso- och sjukvård. Region Kronoberg delar dock
uppfattningen att IVO även i framtiden behöver vara med som en del i
klagomålshanteringen i situationer när patienten inte är nöjd med de svar som
verksamheten har gett. Det är bra att patientnämndens grunduppdrag har identifierats i
utredningen. Region Kronoberg har redan påbörjat ett arbete tillsammans med
patientnämnden enligt de förslag som utredningen har lagt fram. Region Kronoberg är
en relativt liten vårdgivare och därför bedöms den ökade belastningen på verksamhet
och patientnämnd som hanterbar. IVOs framtida roll är vi också på det hela taget
positiva till.
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
Remisyttrande. Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102),
S2015/08100/FS
Remiss: fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102). S2015/08100/FS
Paragrafen är justerad
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§ 44.

Anmälningsärenden
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
1. Södra Regionvårdsnämnden - Nationell nivåstrukturering inom cancerområdet. §3.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar
Anmälningar

Paragrafen är justerad
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§ 45.

Övriga beslutsärenden
Beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade
att utse en politisk referensgrupp till arbetet med taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården samt
att utse 1. Ann-Charlotte Kakoulido (S), sammankallande 2. Annelise Hed (MP) 3. Ove
Löfqvist (M) 4. Britt-Louise Berndtsson (C) till den politiska referensgruppen.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i enlighet med Roland Gustbées (M) förslag
att en redovisning av löneläget (lägsta lön, medianlön, medellön och maxlön) för de
största yrkesgrupperna i Region Kronoberg sker på hälso- och sjukvårdsnämndens nästa
möte 2016-05-11.

Sammanfattning
1. Politisk referensgrupp till arbetet med med taxor och avgifter i hälso- och sjukvården.
2. Roland Gustbée (M) lyfte frågan att en redovisning av löneläget (lägsta lön,
medianlön, medellön och maxlön) för de största yrkesgrupperna i Region Kronoberg
sker på hälso- och sjukvårdsnämndens nästa möte 2016-05-11.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att utse en politisk referensgrupp till arbetet med taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården samt
att den politiska referensgruppen ska bestå av sammanlagt fyra ledamöter, två från den
politiska majoriteten respektive minoriteten.

Paragrafen är justerad
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§ 46.

Övrigt
Sammanfattning
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström besöker Region Kronoberg
på förmiddagen den 7 september. Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-09-07 byter
därför tid till kl. 14-17. Gruppmöten från kl 13.
Paragrafen är justerad

16

