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§ 35.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-04-06.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-04-06.
Paragrafen är justerad
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§ 36.

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2017-04-21 kl. 09:00.
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 2017-04-21 kl. 09:00.
Paragrafen är justerad
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§ 37.

Svar på medborgarförslag – Gratis halkskydd till alla pensionärer
17RK289

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att understryka vikten av att arbeta med fallförebyggande arbete gentemot medborgarna.
Det pågår ett utvecklingsarbete inom Region Kronoberg och i samverkan med bland
annat Växjö kommun med olika aktiviteter varför dessa åtgärder prioriteras före gratis
halkskydd. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit från Philip Groves i Växjö angående gratis
halkskydd till samtliga pensionärer.
Förslaget, som har skickats till Region Kronoberg och till Växjö Kommun, lyfter fram
ett angeläget område. Fall och dess konsekvenser i form av frakturer och andra skador
utgör ett stort hälsoproblem både för individen och för samhället. Enligt befintlig
nationell statistik sker de flesta fallolyckor inomhus. När det gäller att förebygga fall
finns det bra forskningsresultat för åtgärder på sjukhus och inom äldreomsorgen. Det
finns begränsad forskning som handlar om att förebygga fall utomhus och därmed inte
heller effekter av halkskydd. I Region Kronoberg är fallprevention på sjukhus ett
prioriterat utvecklingsarbete. I samverkan med bl.a. Växjö kommun pågår också
aktiviteter runt generellt fallförebyggande arbete gentemot medborgarna. I nuläget
bedömer regionen att ett fortsatt arbete med dessa åtgärder bör prioriteras före gratis
halkskydd till samtliga pensionärer.
Yrkanden
Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings
förslag.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att understryka vikten av att arbeta med fallförebyggande arbete gentemot medborgarna.
Det pågår ett utvecklingsarbete inom Region Kronoberg och i samverkan med bland
annat Växjö kommun med olika aktiviteter varför dessa åtgärder prioriteras före gratis
halkskydd. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Expedieras till
Philip Groves, Växjö


Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på medborgarförslag -Gratis halkskydd
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Medborgarförslag - Gratis halkskydd
§11 RF Fördelning av medborgarförslag - Gratis halkskydd
Paragrafen är justerad
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§ 38.

Informationsärende - Lessebo och Lenhovda vårdcentralers arbete med
produktions- och kapacitetsplanering, POK
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Gunilla Eriksson, verksamhetschef Lessebo och Lenhovda vårdcentraler och Christina
Barrklint, verksamhetscontroller, presenterade Lessebo vårdcentrals arbete med
produktions- och kapacitetsplanering, POK.
Verksamheten har genomfört de fem steg som ingår i produktions- och
kapacitetsplanering:
- Behovsanalys
- Kartläggning av kapacitet
- Förbättringar och balansering
- Kapacitetsplanering
- Uppföljning
Produktions- och kapacitetsplanering är inte anpassat efter primärvården vilket gör att
Lessebo vårdcentral har arbetat med att anpassa metoden. De har bland annat arbetat
med att utveckla en metod för att mäta det verkliga produktionsbehovet som är mer
rättvisande än att enbart utgå från föregående års produktion. Detta är något som de är
först med i Sverige.
Effekter av POK-arbetet så här långt:
- Lär känna verksamheten. Kristiska ögon på vad som görs och varför.
- Produktionsplaner testas och utvärderas
- Ambition om gemensamma vårdtjänster på
vårdcentralerna/primärvårdsrehabiliteringen
Exempel på förbättringsarbeten som startat efter POKen är att:
- Lessebo vårdcentral nu efter samtal med sjukssköterska direkttriagerar patienter till
sjukgymnast och psykosocial resurs.
- Hjälpmedelscentralen identifierat 400 förskrivningsbesök hos brukare som redan har
sin huvudsakliga vårdkontakt någon annanstans. En förändrad process skulle minska
antalet vårdkontakter för brukaren och samtidigt frigöra tid på Hjälpmedelscentralen.
Primärvårdscentrum går nu vidare i arbetet med att genomföra POK på fler
vårdcentraler. Ljungbys vårdcentraler och Dalbo vårdcentral är näst på tur och i höst ska
POK genomföras på vårdcentralerna i Markaryd och Strömsnäsbruk.
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Yttranden
Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Michael Sjöö (S), Ove Löfqvist
(M), Roland Gustbée (M) 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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§ 39.

Informationsärende - Region Kronobergs förebyggande arbete för att
förhindra könsstympning
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg, informerade om det arbete som
görs för att förebygga kvinnlig könsstympning.
En handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer och/eller barn som far illa
finns på plats och en arbetsrutin specifikt för kvinnlig könsstympning är på gång.
Länsstyrelsen, Region Kronoberg och länets kommuner tar även gemensamt fram en
handbok anpassad för Kronobergs län som just nu är ute på remiss. Handboken syftar
till att ge mer kunskap om kvinnlig könsstympning och information om vem som
gör vad med tydliga checklistor. Handboken kommer följas upp med en utbildning som
ska genomföras den 2 oktober.
Andra insatser som gjorts är:
- Talarmanus för förebyggande samtal med nyblivna föräldrar från länder där kvinnlig
könsstympning är vanligt förekommande
- Utbildning av barnhälsovårdspersonal kring förebyggande samtal utifrån talarmanuset
- Informationsmaterial till föräldrar översatt till sex språk
- Tagit fram ett dokument som förtydligar förbudet mot kvinnlig känsstympning i
Sverige och att det är föräldrarnas ansvar att se till att flickan inte könsstympas. Oavsett
om detta sker i Sverige eller utomlands och oavsett vem det utförs av. Dokumentet är
undertecknat av Polisen, Åklagarmyndigheten, Länsstyrelsen och Region Kronoberg
och finns översatt till sex språk.
Yttranden
Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M), Ricardo
Salsamendi (S) 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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§ 40.

Informationsärende - Framtidsstrategi Barn- och ungdomspsykiatrin,
BUP
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nuläge
Den externa kartläggningen av verksamheten är klar inom kort och kommer ingå i
delårsrapporten. Upphandlingen har dragit ut något på tiden och chefsteamet beräknas
vara på plats i maj. Rekrytering av ny verksamhetschef påbörjas efter sommaren.
Medicinskt ledningsansvarig har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att
utredningsköerna inte ska fortsätta växa.
Vårdplatser
Sedan det avtal som Region Kronoberg hade med Halmstad för inläggning av de
svåraste patientera sas upp så har inget barn varit inlagt i Växjö. För andra
patientgrupper finns avtalet med Halmstad kvar och de leverarar enligt avtal.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C), Eva Johnsson (KD) 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 beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
LexMaria
Försenad diagnos av urinblåsecancer: Efter besvär med blodblandad urin fick en patient
efter besök på vårdcentral och misstänkt njursten i februari 2016 en röntgen av njurar
och övre urinvägar. Undersökningen visade inget onormalt. Symtomen kvarstod och
patienten fick vid återbesök efter sommaren besked att ingen ny undersökning behövde
göras då den första varit normal. Under hösten tog patienten själv kontakt direkt med
kirurgkliniken och de fann då vid undersökning en tumör i urinblåsan. För att det
inträffade inte ska upprepas har verksamheten sett över sina rutiner och vidtagit
förebyggande åtgärder. Ärendet är anmält till Inspektionen för vård och omsorg för
bedömning enligt LexMaria.
Tarmskada efter operation: En patient fick vid en ärrbråcksoperation en tunntarmsskada
då den utrustning som användes vid operationen inte uppfyllt kraven på bildkvalité. För
att det upprepande inte ska upprepas har kliniken sett över sina rutiner och vidtagit
förebyggande åtgärder. Bland annat har utrustning bytts ut. Ärendet är anmält till
Inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt LexMaria.
Brister i planering och övervakning av smärtbehandling: En patient blev på grund av en
behandling mot smärta påverkad i såväl medvetande som andning. När detta upptäcktes
vidtog personaeln åtgärder och patienten vaknade till. För att det inträffade inte ska
upprepas har verksamheten sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder.
Ärendet är anmält till Inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt
LexMaria.
Driftstörning i röntgensystemet hösten 2016: Driftstörning i det radiologiska
informationssystmemet, RIS, hösten 2016, medförde att kommunikationen mellan
journalsystemet och RIS inte fungerade vilket medförde försenade
röntgenundersökningar. För att det inträffade inte ska upprepas har verksamheten
tillsammans med leverantören av systemet sett över sina rutiner och vidtagit
förebyggande åtgärder. Ärendet är anmält till Inspektionen för vård och omsorg för
bedömning enligt LexMaria.
Semesterplanering 2017
Läget inför sommaren 2017 är mycket ansträngt och färre vårdplatser än någonsin
kommer vara öppna på Centrallasarettet i Växjö. Vårdplatsvolymen på Ljungby lasarett
kommer vara samma som 2016. Intesivvårdsavdelningen, akutmottagningarna och
operationsavdelningen på Centrallsarettet i Växjö är de stora utmaningarna. För
vårdcentralerna är läget ungefär samma som 2016. För psykiatrin, rehabverksamheten
och paramedicin bedöms läget vara under kontroll.
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Följande åtgärder vidtas i nuläget:
- Möjligheten till och konsekvenserna av att införa tre semesterperioder utreds
- Möjligheter att omfördela personalresurser mellan kliniker och mellan sjukhusen för att
stärka upp kritisk akutverksahet på Centrallasarettet i Växjö utreds
- Arbetet med att omfördela arbetsuppgifter mellan yrkesgrupper fortsätter
- Samarbete med kommunerna för att underlätta och avlasta i sommar.
Yttranden
Ann-Charlotte Kakoulidou (S), Thomas Ragnarsson (M) och Britt-Louise Berndtsson
(C) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport - uppföljning av beslut, april 2017
Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport: Åtgärder för en ekonomi i balans, april 2017
Paragrafen är justerad
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§ 42.

Svar på motion – Digitalisering för framtiden 16RK2386

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Mikael Johansson (M), Thomas Ragnarsson (M) och Ove Löfqvist (M) har i en motion
föreslagit att Region Kronoberg tar fram en handlingsplan för utveckling av E-hälsa
utifrån ett antal principer som redovisas i motionen.
Dessa principer, menar motionärerna, kommer att underlätta införandet och samtidigt
skapa förutsättningar för vården att bli bättre och effektivare. E-hälsa och digitalisering
av sjukvården är viktiga utvecklingsområden som kommer vara föremål för olika
insatser och på många sätt förändra nuvarande arbetssätt och rutiner.
I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan för 2017 är handlingsplaner kopplade
till de prioriterade målen framtagna. Till målet god tillgänglighet finns en handlingsplan
för E-hälsa framtagen som omfattar IT-stöd som används i vården. Åtgärder till denna
handlingsplan avgränsas till tre områden, regionalt vårdinformationssystem (VIS),
invånartjänster och vårdtjänster. De beskrivna aktiviteterna antingen pågår eller planeras
starta under 2017. Det är viktigt att ha en aktiv dialog omkring vilka satsningar som
behöver göras de kommande åren. De synpunkter som motionärerna framför ligger väl i
linje med det pågående arbetet med E-hälsa enligt den framtagna handlingsplanen för Ehälsa. Till Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården, Framtid
2027, är det viktigt att koppla ett underlag med principer för hur digitaliseringen i
regionens hälso- och sjukvård ska genomföras.
Yrkanden
Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings
förslag till beslut. Christina Bertilfelt (S) instämmer i Magnus Carlbergs (S)
bifallsyrkande.
Ove Löfqvist (M) yrkar bifall till motionen. Thomas Ragnarsson (M) instämmer i Ove
Löfqvist yrkande.
Beslutsgång
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
- Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag till beslut.
- Ove Löfqvists (M) bifallsyrkande till motionen
Ordförande Tryggve Svensson (V) ställer de två förslagen mot varandra och finner att
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hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens
presdieberednings förslag till beslut.
Votering begärs. Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
- Ja-röst för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag
- Nej-röst för Ove Löfqvists (M) förslag.
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberednings förslag och 6 nejröster för Ove Löfqivsts (M) förslag beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden bifalla hälsooch sjukvårdsnämndens presidiebrerednings förslag. Charlotte Holmström (SD) var
frånvarande vid ärendets behandling.
Ordinarie ledamöter
Ingrid Johansson (S)
Roland Gustbée (M)
Michael Sjöö (S)
Christina Bertilfelt (S)
Magnus Carlberg (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ricardo Salsamendi (S)
Marita Bengtsson (MP)
Ove Löfqvist (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Britt-Louise Berndtsson (C)
Eva Johnsson (KD)
Rolf Andersson (L)
Charlotte Holmström (SD)
Tryggve Svensson (V), ordförande

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Frånvarande

X
X

Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på motion - Digitalisering för framtiden
Verksamhetsplan 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden, handlingsplan E-hälsa
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Motion till Regionfullmäktige - Digitalisering för framtiden
§3 RSAU Tidssättning av motion - Digitalisering för framtiden
Paragrafen är justerad
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§ 43.

Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg
17RK740

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta
att godkänna Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg.
Sammanfattning
Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg ersätter tidigare planer
vid allvarlig händelse inom respektive centrum med undantag av kontinuitetsplan inom
medicinsk service.
Syftet med planen är att ge en tydlig inriktning för arbetet inför, under och efter en
allvarlig händelse. Planen beskriver även roller, ansvar och uppgifter. Krishanteringsplan
för Region Kronoberg utgör underlag för Hälso-och sjukvårdens plan. Alla vårdgivare
inom Vårdval Kronoberg omfattas av denna plan.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
rekommendera regionstyrelsen besluta
att godkänna Krishanteringsplan för hälso- och sjukvården Region Kronoberg.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Krishanteringsplan hälso- och sjukvården
Krishanteringsplan för Hälso-och sjukvården
Paragrafen är justerad
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§ 44.

Anmälningar för kännedom
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Nedanstående handlingar anmäls för kännedom:
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Anmälningar
- 17RK134-9 Protokoll från sammanträde 2017-03-02, Södra regionvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 45.

Övriga informationsärenden
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Sjuksköterskeprogrammet Ljungby
Med anledning av det höga söktrycket till sjuksköterskeprogrammets 15 platser i
Ljungby diskuteras att utöka antalet platser till intaget i december 2017. Thomas
Ragnarsson (M) frågar om arbetet med att få fram fler praktikplatser påbörjats. Hälsooch sjukvårdsdirektören svarar att det är en utmaning, men att det är en prioriterad
fråga.
Paragrafen är justerad
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