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Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården 20172027
Rekommendation till landsting och regioner om etablering av en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning
Remissyttrande: Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination
mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet
för barn.
Svar på skrivelser med anledning av handlingsplan för kostnadsreduceringar från
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§ 74.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-08-24.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-08-24.
Paragrafen är justerad
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§ 75.

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2017-09-05 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 2017-09-05 kl 10:00.
Paragrafen är justerad
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§ 76.

Informationsärende: Nuläge inför utfasning hyrpersonal
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården, presenterade hur nuläget ser ut inför att
Region Kronoberg ska vara oberoende av inhyrd personal senast 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade 2017-06-22 beslut att revidera tidplanen och
tidigarelägga utfasningen av inhyrd personal enligt följande tidtabell:
- 1 september 2017: Hyroberoende av allmänsjuksköterskor
- 1 september 2017: Halvering av antalet inhyrda läkare i allmänmedicin
- 1 februari 2018: Hyroberoende av specialistsjuksköterskor
- 1 september 2018: Hyroberoende av läkare, förutom specialister i allmänmedicin
- 1 januari 2019: Hyroberoende av läkare i allmänmedicin
Det finns möjlighet för verksamheter att söka dispens hos hälso- och
sjukvårdsdirektören för avrop som avviker från utfasningsplanen.
Vuxenpsykiatrin kommer att vara hyroberoende gällande läkare från och med 2017-1001.
Samtal om att snabba på processen med att bli oberoende av hyrpersonal pågår med
länen i södra Sverige.
Mathina Mölstad, kommunikationsstrateg, presenterade den kommande kampanjen
hyroberoende vård. Kampanjen kommer löpa under vecka 36-38 och vara synlig på:
- Informationsytor ”på stan”
- Skärmar i stadsbussar
- Skärmar i mataffär
- Annons i dagspress
- Annons på facebook
- Väntrum (poster och TV-skärmar)
- Interna kanaler som intranät, nyhetsbrev m.m.
Syftet med kampanjen är att skapa kunskap om förändringen, förståelse för varför den
görs och bygga upp ett förtroendekapital som kan omvandlas till tålamod när det blir
stökigt i vården under en period.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C), Thomas Ragnarsson (M), Roland Gustbée (M) och
Charlotta Svanberg (S) yttrade sig under ärendets behandling.
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Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 77.

Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
LexMaria
Patient fick fel blodtransfusion: En patient som ordinerats blod fick blod avsett för en
annan patient. ID-kontroll utfördes inte av patienten och blodenheten. Blodenheten var
dock kompatibel med patientens egen blodgrupp och därför skedde inte någon negativ
reaktion för patienten. Kliniken har sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande
åtgärder. Region Kronoberg har gjort en LexMaria anmälan av händelsen.
Kvarglömd "tork" efter bristning: I samband med en förlossning fick patienten en
bristning som syddes på förlossningsavdelningen. På grund av blödning placerades
vätskeabsorberande "torkar" i vaginan varav två blev kvar och dessa upptäcktes inte
heller vid den efterföljande kontrollen. Torkarna orsakade en infektion som patienten
tillfriskande ifrån efter antibiotika. Kliniken har sett över sina rutiner och vidtagit
förebyggande åtgärder. Region Kronoberg har gjort en LexMaria anmälan av händelsen.
Sommaren 2017
Sommaren har varit ansträngd, men planeringen inför semesterperioden var god och
verksamheterna har hjälpts åt. Framförallt har medicinkliniken på Växjö lasarett haft
färre disponibla vårdplatser jämfört med tidigare år och därmed även fler
överbeläggningar.
Verksamhetsstatistik januari - juli
- Läkarbesök inom primärvården ökar med 1%
- Läkarbesök inom specialiserad vård ökar med 2%
- Antalet disponibla vårdplatser: 315 (Jämfört med 352 år 2016)
- Beläggning 82% (Jämfört med 87% år 2016)
- Operationer 2 596 st (Jämfört med 2 280 st år 2016)
- Förlossningar 1 305 st (Jämfört med 1 300 st år 2016)
Tillgänglighet
Läkarbesök primärvård inom 7 dagar: Kronoberg 89%, riket 87% (mars)
Besök specialiserad vård inom 90 dagar (juli): Kronoberg 85%, riket 76%
Operation/behandling inom 90 dagar (juli): Kronoberg 62%, riket 68%
Mammografiscreening - väntetider i augusti 2017
Kallelse till mammografiscreening sker på Växjö Centrallasarett var 24:e månad och på
Ljungby lasarett var 27:e månad. Sommartid körs inte screening på grund av patienternas
och verksamheternas semester. Vid misstanke om eller oro för cancer görs riktad
mammografi med mycket hög tillgänglighet.
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Generalplan
Beslut om en provisorisk lokalisering av slutenvården på Centrallsarettet i Växjö är klart
och samverkas nu ute i verksamheten.
Privat ortopedvårdavtal
Upphandling av ortopedvårdavtal måste göras om på grund felaktigt beslutsunderlag.
Remisser på specialistnivå, det vill säga från sjukhuskliniker, fanns inte med i underlaget.
Yttranden
Thomas Ragnarsson (M), Roland Gustbée (M), Britt-Louise Berndtsson (C), Charlotta
Svanberg (S) och Ove Löfqvist (M) 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, augusti 2017
Paragrafen är justerad
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§ 78.

Månadssammandrag juli 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden 17RK107

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag juli 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden och överlämna denna
till regionstyrelsen.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat försämras ytterligare och uppgår efter juli
till -120 mnkr. Juli är en kostnadsmässigt lättare månad jämfört med våren, men
månadsresultatet når inte fullt upp till budgeterad nivå, främst pga höga kostnader för
hyrpersonal. Rullande tolvmånadersresultatet försämras eftersom engångsintäkter i juli
2016 nu faller bort, och uppgår till -158 mnkr.
Utfallet ligger i linje med den lämnade prognosen på -190 mnkr. Förslag till åtgärder
motsvarande 60 mnkr har beslutats av hälso- och sjukvårdsnämnden med syfte att nå ett
årsresultat på -130 mnkr.
Yttrande
Charlotta Svanberg (S) och Britt-Louise Berndtssson (C) yttrade sig under ärendets
behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna Månadssammandrag juli 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden och överlämna denna
till regionstyrelsen



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Månadssammandrag juli 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden
Månadssammandrag juli 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§ 79.

Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 17RK1562

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027 samt
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram långsiktigt mätbara mål för
respektive område i Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården
2017-2027
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.
Sammanfattning
Det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi är i första hand ett stöd för beslutsfattare i
Region Kronoberg under den kommande tioårsperioden. Tanken är också att den ska ge
medarbetare, medborgare, patienter och närstående en god inblick i utvecklingen av
hälso- och sjukvården i Kronoberg och skapa förståelse för de val vi gör.
Den gemensamma målbilden tar oss närmare kronobergaren både geografiskt, i våra
relationer och i den tillgänglighet vi erbjuder. Strategin involverar all hälso- och sjukvård:
primärvård i offentlig och privat regi, psykiatri, specialiserad öppen och sluten vård samt
tandvård.
Vår resa mot den nära vården bygger på invånarnas behov. Andra utgångspunkter har
varit Region Kronobergs värdegrund och policy samt regionens strategi för en hållbar
utveckling i länet, Gröna Kronoberg. Utvecklingsstrategin förverkligas genom uppdrag i
budget och med stöd av våra årliga verksamhetsplaner med tillhörande handlingsplaner.
Strategin är framtagen i dialog med förtroendevalda, medarbetare, fackliga organisationer,
pensionärsorganisationer samt patient- och handikapporganisationer. Genom särskilda
undersökningar har vi också inhämtat synpunkter från medborgare i länet. Underlaget
vilar på en omfattande genomgång av olika källor och underlag som redovisas i bilagda
dokument.
Med stöd av utvecklingsstrategin är vi redo att tillsammans skapa och möta en hälso- och
sjukvård i förändring på ett sätt som tar oss Närmare Kronobergaren.
Yrkanden
Britt-Louise Berndtsson (C) lämnar följande tilläggsyrkande:
att ge hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram långsiktigt mätbara mål för
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respektive område i Närmare Kronobergaren – Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården
2017-2027.
Roland Gustbée (M) lämnar följande tilläggsyrkande:
att strategin skall revideras och beslutas i regionfullmäktige en gång per mandatperiod.
Michael Sjöö (S), Charlotta Svanberg (S) och Marita Bengtsson (MP) instämmer i Roland
Gustbées (M) och Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Roland Gustbée (M) instämmer i Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande.
Britt-Louise Berndtsson (C) instämmer i Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande.
Charlotta Svanberg (S), Michael Sjöö (S), Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée
(M) och Marita Bengtsson (MP) yrkar bifall till presideberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att följande förslag till beslut finns:
1) Presideberedningens förslag till beslut
2) Britt-Louise Berndtssons (C) tilläggsyrkande
3) Roland Gustbées (M) tilläggsyrkande
Ordförande ställer proposition på förslagen enligt följande
- Hon frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut enligt presideberedningens
förslag till beslut och finner att så är fallet.
- Hon frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut enligt Britt-Louise
Berndtssons (C) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
- Hon frågar om om hälso- och sjukvårdsnämnden fattar beslut enligt Roland Gustbées
(M) tilläggsyrkande och finner att så är fallet.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S), Michael Sjöö (S), Britt-Louise Berndtsson (C) och Roland
Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till utvecklingsstrategi inom hälso- och
sjukvården 2017-2027




Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Närmare Kronobergaren - Utvecklingsstrategi inom hälso- och sjukvården 2017-2027
UTVECKLINGSSTRATEGI HÄLSO OCH SJUKVÅRD_24 augusti 2017
Källor och underlag utvecklingsstrategin - Närmare Kronobergaren
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Paragrafen är justerad
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§ 80.

Rekommendation till landsting och regioner om etablering av en
sammanhållen struktur för kunskapsstyrning 16RK1454

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta
att ställa sig bakom att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning enligt
Sveriges Kommuners och Landstings (SKL´s) förbundsstyrelses beslutade
rekommendation.
Sammanfattning
Under 2016 ställde sig Region Kronoberg (RS § 229/2016), liksom övriga landsting och
regioner, bakom att gemensamt långsiktigt delta i, stödja och finansiera en sammanhållen
struktur för kunskapsstyrning. Genom att etablera en ändamålsenlig och effektiv struktur
som långsiktigt ger stöd för kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas
förutsättningar för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög
kvalitet.
I maj 2017 beslutade SKL´s förbundsstyrelse att rekommendera landsting och regioner
att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning i enlighet med det förslag
som i sin helhet redovisas i bilagda underlag.
Landsting och regioner föreslås var och en och i enlighet med egna delegationsordningar
fatta beslut i enlighet med förslaget om att etablera en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning.
Kunskapsstyrningen ska stödja att bästa möjliga kunskap är tillgänglig vid varje
patientmöte. Region Kronoberg ska vara en aktiv part i den nationella och
professionsspecifika utvecklingen av kunskaps- och beslutstöd och digitala lösningar.
Region Kronoberg ska delta i nationella och sjukvårdsregionala programråd och
samverka med berörda aktörer.
Regionen har idag en lokal struktur med medicinsk kommitté och läkemedelskommitté,
FoU- enhet och ett antal processledare för kliniska processer. Den lokala organisationen
tillsammans med vår aktiva medverkan i Södra sjukvårdsregionens uppdrag gör att
Region Kronoberg är förberedd för att bidra i etableringen av en sammanhållen struktur
för kunskapsstyrning.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslå att regionstyrelsen besluta
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att ställa sig bakom att etablera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning enligt
Sveriges Kommuners och Landstings (SKL´s) förbundsstyrelses beslutade
rekommendation
Expedieras till
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL




Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Etablering av en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning
Rekommendation till landsting och regioner om etablering av en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning, följebrev
Rekommendation till landsting och regioner om etablering av en sammanhållen struktur för
kunskapsstyrning, SKL:s förbundsstyrelses förlag till beslut
Paragrafen är justerad
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§ 81.

Remissyttrande: Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar
vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna
vaccinationsprogrammet för barn. 17RK1382

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Folkhälsomyndigheten.
Sammanfattning
Region Kronoberg har av Folkhälsomyndigheten beretts tillfälle att avge yttrande över
ovanstående remiss.
Biträdande smittskyddsläkaren har lämnat synpunkter på remissens beslutsunderlag.
Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) erbjuds idag endast till flickor inom det
nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten har gjort
bedömningen att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens tre
kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram;
- effektivt förhindra smittspridning eller minska sjukdomsbördan av smittsamma
sjukdomar i befolkningen eller vissa grupper av befolkningen,
- vara samhällsekonomiskt kostnadseffektiv, och
- vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.
Beslutsunderlaget ger en bra beskrivning av det aktuella kunskapsläget gällande HPVvaccination. Sedan HPV-vaccination infördes i det nationella vaccinationsprogrammet
för flickor har det tillkommit vetenskapligt underlag som talar för att ytterligare fall av
cancer skulle kunna förebyggas genom att införa vaccination även för pojkar, t ex penisoch svalgcancer. Man har även sett att HPV-vaccinationen av flickor minskar
förekomsten av kondylom hos pojkar genom s.k. flockimmunitet. Om pojkar också
erbjuds vaccination så skulle sannolikt denna flockimmunitetseffekt öka både hos pojkar
och flickor och således kunna förebygga ytterligare fall av cellförändringar som riskerar
att leda till cancer.
Även ur ett jämställdshetsperspektiv skulle det vara en fördel att ha ett könsneutralt
vaccinationsprogram där HPV-vaccination erbjuds både till pojkar och till flickor.
Hälsoekonomiska effekter motiverar enligt underlaget införandet av HPV-vaccination till
pojkar och det bedöms vara samhällsekonomiskt effektivt.
Precis som beskrivs i beslutsunderlaget så är det viktigt att bevaka påverkan på
elevhälsans verksamhet så det inte uppstår undanträngningseffekter om HPV-vaccination
för pojkar införs utan att extra resurser tillförs.
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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 svar till
Folkhälsomyndigheten.
Expedieras till
Folkhälsomyndigheten






Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Remissyttrande HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
Förslag till remissyttrande: HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet
Följebrev till remiss från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkar. Svar senast 2017-0910. Ärendenummer 02403-2016-3.4.4
Missiv - Beslutsunderlag till regeringen om att erbjuda pojkar vaccination mot humant papillomvirus inom
det nationella vaccinationsprogrammet för barn
Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet.
Paragrafen är justerad
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§ 82.

Svar på skrivelser med anledning av handlingsplan för
kostnadsreduceringar från Ljungby Rotaryklubb och Ljungby
Kungshögen Rotaryklubb, Ljungby Business Arena samt Kronobergs
Läns Läkarförening (KLL) 17RK1026

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret till Ljungby Rotaryklubb och Ljungby Kungshögen Rotaryklubb.
att godkänna svaret till Ljungby Business Arena.
att godkänna svaret till Kronobergs Läns Läkarförening (KLL).
Sammanfattning
Region Kronoberg har mottagit skrivelser från Ljungby Rotaryklubb och Ljungby
Kungshögen Rotaryklubb, Ljungby Business Arena samt Kronobergs Läns
Läkarförening (KLL) med anledning av den handlingsplan för kostnadsreduceringar som
hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade om §67/17.
Skrivelserna från rotaryklubbarna i Ljungby samt från Ljungby Business Arena påtalar
vikten av att bibehålla nuvarande servicenivå på Ljungby lasarett och att detta är en
grundförutsättning för att invånare och företag ska kunna fortsätta att bidra till och delta
i regionens/länets framtid.
I det första förslaget till handlingsplan för kostnadsreduceringar som arbetades fram i
juni 2017 framfördes möjligheten att se över verksamheten nattetid på
operationsavdelningen och akutmottagningen på Ljungby Lasarett. I det beslut som
hälso- och sjukvårdsnämnden tog 2017-06-22 inbegrips dock ingen minskad servicenivå
på Ljungby Lasarett avseende de tidigare föreslagna förändringarna på akutmottagningen
nattetid samt operationer på jourtid. Det är dock så att hela hälso- och sjukvården måste
kraftsamla för att tillsammans uppnå ett hyroberoende. Detta kan under
omställningsfasen drabba tillgänglighet och servicen för våra kronobergare. Målet är en
bättre och uthållig, frisk, framtida organisation med ett hyrpersonalsoberoende.
Kronobergs Läns Läkarförening (KLL) delar i sin skrivelse synen på att beroendet av
hyrpersonal måste brytas, men uttrycker samtidigt en oro för att en utfasning av
hyrpersonal i hög takt kommer leda till dålig tillgänglighet för patienter samt till
arbetsmiljöproblem för medarbetarna.
Hälso- och sjukvårdsnämnden delar de farhågor som framförs, det vill säga att
utfasningen av hyrpersonal om det sker oplanerat och utan eftertanke kan innebära
negativa konsekvenser för arbetsmiljön i det korta perspektivet. I det längre perspektivet
är det dock arbetsgivarens övertygelse att arbetsmiljön tjänar på att rekrytera och
bibehålla egen anställd personal. Avseende tillgängligheten förväntar sig arbetsgivaren att
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denna kan gå ned under själva omställningsperioden men det finns en stark förhoppning
att även grannlänen kommer att fasa ut behovet av hyrpersonal snabbare än tidigare
planerat och på så sikt göra omställningstiden kortare. Verksamheterna kan om man har
trängande behov av hyrpersonal begära dispens och dessa dispenser kommer att
behandlas utifrån patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Förslag till beslut
Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret till Ljungby Rotaryklubb och Ljungby Kungshögen Rotaryklubb.
att godkänna svaret till Ljungby Business Arena.
att godkänna svaret till Kronobergs Läns Läkarförening (KLL).
Expedieras till
Ljungby Rotaryklubb
Ljungby Kungshögen Rotaryklubb
Ljungby Business Arena
Kronobergs Läns Läkarförening, KLL








Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Svar på skrivelser angående handlingsplan för kostnadsreduceringar
Svar på skrivelse från rotaryklubbarna i Ljungby kommun 17RK1026-9
Skrivelse om Ljungby lasarett från Ljungby Rotaryklubb och Ljungby Kungshöjden Rotaryklubb
Svar på skrivelse från Ljungby Buisness Arena 17RK1026-7
Skrivelse om Ljungby lasarett från Ljungby Business Arena
Svar på skrivelse från Kronobergs läns läkarförening 17RK1026-12
Skrivelse från Kronobergs läns läkarförening
Paragrafen är justerad

Page 20 of 24

Protokoll
Datum: 2017-08-30

§ 83.

Sammanträdesplan 2018 17RK876

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att fastställa förändringar för mötesdatum för 2018 i enlighet med föreliggande förslag.
Sammanfattning
I beslutad sammanträdesplan för 2018 krockar hälso- och sjukvårdsnämndens
sammanträde den 7 mars med regionfullmäktiges seminariedag. Det finns också
önskemål om att nämndens totalt nio sammanträden utökas till tio stycken. Datum för
nämndens sammanträden behöver därför ändras.
Föreslagna förändringar:
- Nytt sammanträde 21 februari
- Nytt sammanträde 28 mars
- Sammanträdet den 7 mars styrks.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att fastställa förändringar för mötesdatum för 2018 i enlighet med föreliggande förslag.


Beslutsunderlag
Sammanträdesdagar Region Kronoberg 2018
Paragrafen är justerad
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§ 84.

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut anmäls till hälso- och sjukvårdsnämnden:
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera delegationsbesluten till protokollet.




Delegeringsbeslut
17RK21-1 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares delegationsbeslut nr 1-28/2017:
Beslut om vikarier för privata vårdgivare
16RK28-3 Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares beslut nr 12-35/2016: Beslut om
vikarier för privata vårdgivare
Paragrafen är justerad
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§ 85. 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.
Anmälningar
17RK322-2 Rapport - Att nivåstrukturera högspecialiserad vård
17RK134-12 Protokoll från sammanträde 2017-05-29 (Södra regionvårdsnämnden)
Cirkulär 17:38 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
Paragrafen är justerad
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§ 86.

Övriga informationsärenden
Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Dosdispenserade läkemedel
Thomas Ragnarsson (M) frågar hur de ekonomiska konsekvenserna gällande
läkemedelskostnader samt faktureringsavgifter ser ut gällande upphandlingen av nya
dosdispenderade läkemedel. Hälso- och sjukvårdsdirektören tar med sig frågan och
redovisar ett svar på nästa sammanträde 2017-10-23.
Kösituationen på röntgen
Thomas Ragnarsson (M) frågar om kösystemet för röntgen är ändrat i syfte att det ska
vara samma kö i hela länet. Hälso- och sjukvårdsdirektören svarar att en ny
verksamhetschef börjar i oktober och han har ett mycket tydligt uppdrag att korta
köerna. Förändringen i kötid beror på att det nu finns en kö istället för som tidigare två
köer.
Avtal material
Britt-Louise Berndtsson (C) frågar om det gemensamma avtal kring material som finns
med Landstinget Blekinge ska fortsätta. Hälso- och sjukvårdsdirektören svarar att en ny
gemensam upphandling är på gång.
Seminarium om "Skottlandsmodellen"
Britt-Louise Berndtsson (C) berättar att Region Kronoberg kommer anordna ett
seminiarium om "Skottlandsmodellen" och önskar att hälso- och sjukvårdsnämndens
ledamöter ges möjlighet att delta. Ordförande svarar att när datum för seminariet är
beslutat kommer hälso- och sjukvårdsnämndens nämndsekreterare skicka ut inbjudan
till nämndens ledamöter som då kan anmäla sitt intresse för att delta på seminariet.
Gratulation
Ordförande Charlotta Svanberg (S) och hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter
gratulerar Ann-Charlotte Kakoulidou (S) som fyllt 70 år.
Paragrafen är justerad
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