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§ 134. Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2016-11-17.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2016-11-17.
Paragrafen är justerad
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§ 135. Val av justerare och justeringsdatum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Ove Löfqvist (M) att justera protokollet samt
att justering sker i samband med regionfullmäktige 2016-11-30 kl. 10:00.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att jämte ordföranden utse Ove Löfqvist (M) att justera protokollet samt
att justering sker i samband med regionfullmäktige 2016-11-30 kl. 10:00.
Paragrafen är justerad
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§ 136. Informationsärende - Barn- kvinno- och kirurgicentrum (BKC)
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Annika Hull Laine, centrumchef, redovisar lägesinformation från Barn- och
kvinnocentrum:
- Operationsköer - vidtagna åtgärder. I september 2016 inleddes ett projekt för
operationsplanering. En arbetsgrupp analyserar nuläget och en styrgrupp beslutar
därefter om åtgärder. En handlingsplan har tagits fram, med ett antal kort- och
långsiktiga åtgärder. Under hösten 2016 märks en tydlig minskning av köerna.
- Ekonomisk lägesrapport för BKC. Budget överskrids inom hyrpersonal och egen
personal, främst beroende på rekryteringsproblem samt hantering av övertid under
sommaren.
- Tidigare redovisade åtgärder för att hantera köerna inom Barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) har haft effekt. Ett antal ytterligare förslag till åtgärder har tagits fram och
kvalitetssäkras nu.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Eva Johnsson (KD), Ove Löfqvist (M), BrittLouise Berndtsson (C), Mikael Johansson (M) och Thomas Ragnarsson (M).
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Annika Hull Laine, centrumchef Barn- och kvinnocentrum
Paragrafen är justerad
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§ 137. Informationsärende - Sjukresor
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protkollet.
Sammanfattning
Länstrafiken Kronoberg bedriver idag dels ordinarie linjetrafik och dels
uppdragsverksamhet från Region Kronoberg och kommunerna. Uppdragsverksamhet
bedrivs idag inom färdtjänst i sex av länets kommuner och sjukresor i hela länet.
Färdtjänst är en trafikservice för den som på grund av funktionsnedsättning har svårt att
resa med allmänna kommunikationer. Sjukresa innebär att medborgare har rätt till
sjukreseersättning vid besök på länets vårdinrättningar. Om medborgaren inte kan åka
tåg, buss eller egen bil finns möjlighet att resa med servicebil.
Länstrafiken har avtal med 25 entreprenörer om sjukresor. 54 fordon används på heltid
och ytterligare 75 fordon finns tillgängliga vid behov. Resa bokas genom serviceresor,
som hanterar cirka 14 000 samtal per månad.
Upphandling av nytt bokningssystem för serviceresor gjordes efter att leverantören
beslutat att inte fortsätta utveckla det befintliga systemet. Upphandlingen vanns av
Snapcode och systemet Alfa. Vid driftstarten i juni 2016 uppstod flera problem, bland
annat med köer. Efter åtgärder har telefonköerna sjunkit till normala nivåer.
Serviceresors samtal följs upp genom ANBARO-Barometern. Resultatet för 2016 är
hittills klart under de satta målen, vilket bedöms bero på problem vid införandet av Alfa.
Jämfört med riket är dock Kronobergs statistik bra, med undantag för väntetiderna.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD),
Charlotte Holmström (SD), Magnus Carlberg (S) och ersättare Thomas Haraldsson (C).
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protkollet.
Föredragande
Thomas Nilsson, trafikdirektör
Paragrafen är justerad
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§ 138. Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport - tema pågående
utvecklingsarbete
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör hälso- och sjukvården, informerar om aktuella
frågor inom hälso- och sjukvården:
- Aktuella Lex Maria-fall. Under innevarande period finns två fall.
- Resultat av Nationell patientenkät 2016 - specialiserad öppenvård och slutenvård.
Helhetsintrycket för öppenvård är högt, men strax under nivån för riket. För slutenvård
är resultatet över riket.
- E-frikort/självbetjäningsterminaler. E-frikort införs från mitten av maj 2017 och
självbetjäningsterminaler tidigast under hösten 2017.
Information redovisas även om pågående utvecklingsområden:
- Årets kvalitetsvecka genomfördes under vecka 46 med temat Från planera till agera.
Förutom målgruppen medarbetare var i år även allmänheten inbjuden. Under veckan
genomfördes bland annat tre öppna hus och tre paneldebatter. Alla avdelningschefer
fick i sina verksamheter anslå en affisch med två exempel på förbättringsarbeten under
2016.
- Policy för lika möjligheter och rättigheter i en hållbar Region Kronoberg har antagits
av regionfullmäktige. En styrgrupp samt en arbetsgrupp har bildats för hälso- och
sjukvårdens arbete med policyn. Arbete pågår nu inom områdena: Barn som närstående,
Våld i nära relationer samt Könsstympning och hedersrelaterat våld.
- Arbete med utveckling av e-hälsa pågår inom ett antal områden, bland annat Internet
KBT, Webbtidbok, E-besök och appen Hälsa för mig.
- Personcentrerard vård. Styrtal har införts om arbetssätt som stödjer området i
verksamhetsplanerna för 2017.
- Ledarutveckling. Ett antal interna utbildningar i ledarutveckling genomförs anordnas i
Region Kronoberg, bland annat Kommunikativt ledarskap för samtliga chefer, LEDA steg för steg lite bättre som utgår från ett processorienterat arbetssätt och Framtida
ledare - program för egenförsörjning av ledare.
Yttranden
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Under ärendets behandling yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C), Michael Sjöö (S) och
Ove Löfqvist (M).
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör hälso- och sjukvården


Beslutsunderlag
HSD-rapport nämnd november 2016 - uppföljningsmatris
Paragrafen är justerad
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§ 139. Månadssammandrag oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
16RK2188

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden och överlämna
den till regionstyrelsen
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat efter oktober uppgår till -46,4 mnkr
jämfört med budget. Kostnad för köpt vård följer prognostiserad utveckling samtidigt
som läkemedelsrabatter medför ett budgetöverskott. Ökade intäkter för såld vård väger
upp kostnadsökningar för egen personal. Övriga kostnadsslag följer väntad utveckling.
Regiondirektören har begärt in en uppdaterad prognos till den 24 november.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Britt-Louise Berndtsson (C) och Thomas
Haraldsson (C).
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna Månadssammandrag oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden och överlämna
den till regionstyrelsen
Expedieras till
Ekonomichef, hälso- och sjukvården
Regionstyrelsen



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Missiv - Månadssammandrag oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Månadssammandrag oktober 2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 140. Åtgärder för en ekonomi i balans - uppföljning av genomförande
november 2016 16RK1079

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Redovisning av hur genomförandet av de åtgärder för en ekonomi i balans som hälsooch sjukvårdsnämnden fattade beslut om 2016-05-11 fortskrider.
Yttranden
Under ärendets behandling yttrar sig Britt-Louise Berndtsson och utvecklingsdirektören
Ingeborg Franzén.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Dan Petersson, ekonomichef hälso- och sjukvården


Beslutsunderlag
Åtgärder för en ekonomi i balans - uppföljning av genomförande november 2016
Paragrafen är justerad
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§ 141. Remissyttrande – Nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer,
remissrunda 2 16RK1868

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 avseende sköldkörtelcancer.
Syftet med remissen är att lämna synpunkter om det finns organisatoriska och/eller
ekonomiska konsekvenser att införa vårdprogrammet. Remissen riktar sig till
linjeorganisation och huvudmän. Synpunkter har inhämtats från verksamhetscheferna
för kirurgkliniken och klinisk patologi och cytologi.
Region Kronoberg anser inte att vårdprogrammet har någon påverkan på nuvarande
rutin i organisationen. Det kan dock innebära behov av organisatoriska och
resursmässiga anpassningar.
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.
Expedieras till
Regionalt cancercentrum Syd






Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Remissyttrande över Nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer, remissrunda 2
Förslag till remissyttrande över Nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer, remissrunda 2
Följebrev: Nationellt vårdprogram för Sköldkörtelcancer
Remiss: Nationell vårdprogram för Sköldkörtelcancer
Konsekvensbeskrivning: Nationell vårdprogram för Sköldkörtelcancer
Paragrafen är justerad
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§ 142. Svar på skrivelse – Inför Skaraborgsmodellen i östra Kronoberg från
Britt-Louise Berndtsson, Thomas Haraldsson och Marianne
Eckerbom, Centerpartiet i Region Kronoberg 16RK1985

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att besvara skrivelsen med att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att verka för
att projektet Äldrehälsa i Kronoberg påbörjas i den östra länsdelen under 2017.
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Britt-Louise Berndtsson, Thomas
Haraldsson och Marianne Eckerbom, Centerpartiet i Region Kronoberg.
Efter ett studiebesök i Lidköping för att studera den av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) rekommenderade Skaraborgsmodellen så föreslår Centerparitet att
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar:
- att på försök införa Skaraborgsmodellen i östra Kronoberg.
- att utvärdering av projektet genomförs inom exempelvis tre år.
I Region Kronoberg är arbetet med Äldrehälsa Kronoberg igångsatt där fyra
fokusområden identifierats och aktiviteter är påbörjade: Mobil läkare; Vårdcentraler
erbjuder äldremottagning; Äldreenhet på lasarettet i Ljungby; Bättre vårdplanering.
SKL-rapporten Sammanhållen vård av de mest sjuka äldre lyfter fram ett antal
framgångsfaktorer för utvecklings-/förbättringsarbeten. Den viktigaste av dessa är att
bestämma sig för vad som ska göras och utifrån det ha ledningens stöd samt hålla ut i
förbättringsarbetet.
Kronoberg finns ett mycket välbyggt samarbete mellan sjukhus, primärvård och
kommunal hemsjukvård som förstås kan förbättras men som redan håller en hög
kvalitet. Sjuksköterskor i kommunala hemsjukvården i Kronoberg kan och gör väsentligt
mer sjukvård än flertalet regioner i Sverige. Region Kronoberg ligger således i många
avseenden före såväl Hälsostaden som Skaraborg.
Därför är ett fortsatt utvecklingsarbete gällande Äldrehälsa Kronoberg den satsning
Region Kronoberg i nuläget bör koncentrera arbetet på och invänta vad utvärderingen
visar innan andra modeller som till exempel Skaraborgsmodellen prövas. När
utvärderingen är klar inför budget 2019 och effekterna av satsningen kan värderas kan
beslut fattas om ett breddinförande av Äldrehälsa Kronoberg eller att pröva andra
modeller.
Yrkanden
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- Ordförande Charlotta Svanberg (S) lämnar följande ändringsyrkande:
"att besvara skrivelsen med att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att verka för
att projektet Äldrehälsa i Kronoberg påbörjas i den östra länsdelen under 2017."
- Britt-Louise Berndtsson (C), Magnus Carlberg (S), Ove Löfqvist (M) och Thomas
Haraldsson (C) yrkar bifall till ordförande Charlotta Svanbergs (S) ändringsyrkande.
Beslutsordning
Ordförande finner att följande två förslag till beslut finns:
- Presidieberedningens förslag.
- Ordförande Charlotta Svanbergs (S) ändringsyrkande.
Hon ställer propositon på förslagen och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar i enlighet med ordförande Charlotta Svanbergs (S) ändringsyrkande.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svaret till Britt-Louise Berndtsson, Sven Sunesson och Marianne
Eckerbom, Centerpartiet i Region Kronoberg
Expedieras till
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Britt-Louise Berndtsson (C)
Thomas Haraldsson (C)
Marianne Eckerbom (C)




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - svar på skrivelse - Inför Skaraborgsmodellen i östra Kronoberg
Förslag till svar på skrivelse- Inför Skaraborgsmodellen i Östra Kronoberg
Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg- Inför Skaraborgsmodellen i östra
Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§ 143. Svar på skrivelse – Tillgängligheten för besök på vårdcentralen i
Lidhult har försämrats från SPF Seniorerna i Vrå-Lidhult och Odensjö
16RK2081

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret till Vrå-Lidhult SPF och Odensjö SPF.
Sammanfattning
Region Kronoberg har fått en skrivelse från Vrå-Lidhult SPF och Odensjö SPF med
anledning av att öppettiderna minskat på vårdcentralen i Lidhult vilket de upplever som
en försämring av tillgänglighet till vården och till läkarbesök.
De har tidigare fått information om att vårdubudet i Lidhult inte skulle minska. Man
undrar nu varför det har skett. De undrar också varför inte vårdcentralen Sländan kan
bemanna med läkare när annan personal finns på båda ställena.
Öppettiderna har ändrats till måndag - torsdag kl. 08-17.00. Tidigare var vårdcentralen
bemannad också på fredagar kl. 08-12.00 med en sjuksköterska och en undersköterska,
men det var väldigt få patienter på fredagar. Syftet med att ändra öppettiderna har varit
att ge patienterna en bättre kontinuitet och möjlighet för bland annat omläggningar.
Sjukgymnast är på plats tisdag och torsdag. Psykosocial resurs en dag i veckan.
När det gäller läkare finns det 0,6 läkartjänst på vårdcentralen i Lidhult som Region
Kronoberg försöker bemanna med en fast läkare, men på grund av läkarbristen har det
skett med hjälp med 0,5 hyrläkare under 2 eller 3 dagar per vecka. Det har fungerat
under ca ett år med kontinuitet som fungerat bra, men nu är det svårare att lösa
bemanningen med hyrläkare. Det har tyvärr inte varit möjligt att lösa läkarbristen i
Lidhult med resurser från Sländan på det sätt som varit önskvärt bland annat beroende
på att den vårdcentralen också har vakanser och inte är tillräckligt bemannade avseende
läkare.
Ansvarig centrumchef är väl medveten om situationen på Vårdcentralen i Lidhult och
gör allt som är möjligt för att tillgodose de behov som finns av både tillgänglighet och
kontinuitet. Förhoppning är att bemanningen med läkare på ett ska kunna lösas på ett
tillfredsställande sätt .
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svaret till Vrå-Lidhult SPF och Odensjö SPF.
Expedieras till
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Vrå-Lidhult SPF
Odensjö SPF




Beslutsunderlag
Förslag till beslut- Svar på skrivelse - Tillgängligheten för besök på vårdcentralen i Lidhult har
försämrats från SPF Seniorerna i Vrå-Lidhult och Odensjö
Förslag till svar på skrivelse - Tillgängligheten för besök på vårdcentralen i Lidhult har försämrats svar
från SPF Seniorerna i Vrå-Lidhult och Odensjö
Skrivelse - tillgängligheten för besök på vårdcentralen i Lidhult har försämrats
Paragrafen är justerad
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§ 144. Övriga informationsärenden
Sammanfattning
Följande övriga informationsärenden redovisas:
- Thomas Ragnarsson (M) informerar om redundans om datortomografi på Ljungby
lasarett. I nuläget finns endast en apparatur för datortomografi vardera på
Centrallasarettet i Växjö och Ljungby lasarett. En oro finns att detta ska påverka
processkedjan för stroke. För patienter kan det vara avgörande att datortomografi kan
genomföras i tid.
- Britt-Louise Berndtsson (C) rapporterar från deltagande i konferensen
Vårdsamordnare psykisk ohälsa i Västra Götaland 2016-11-17.
- Ove Löfqvist (M) och ordförande Charlotta Svanberg (M) rapporterar från deltagande
på Kunskapscenter ADLON:s regionala HIV/STI-konferens i Örebro 2016-11-9/10.
Yttrande
Under ärendets behandling yttrar sig även Ricardo Salsamendi (S).
Paragrafen är justerad
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