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§ 87

Godkännande av föredragningslista

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-10-17.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-10-17.
Paragrafen är justerad
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§ 88

Val av justerare och justeringsdatum

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2017-10-27.
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 2017-10-27.
Paragrafen är justerad
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§ 89

Informationsärende: Palliativ vård i
Region Kronoberg

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Carina Modéus, Överläkare vid Region Kronobergs palliativa rådgivningsteam,
cancerrehab och Helene Reimertz, Överläkare, Region Kronoberg, Palliativt
centrum för samskapad vård Växjö samt Palliativt Utvecklingscentrum Lund
redogör vid dagens sammanträde för arbetet med palliativ vård inom Region
Kronoberg.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 90

Hälso- och sjukvårdsdirektörens
rapport

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsdirektören Per-Henrik Nilsson redogör för följande:
- Lex Maria - anmälningar
- Vårdhygien
- Dosdispenserade läkemedel
- Barn- och ungdomspsykiatrin
- Utmaningar kring GE RIS - nuläge
- Äldrevård
- Oberoende av hyrpersonal - nuläge
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, oktober 2017
Paragrafen är justerad
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§ 91

Månadssammandrag 2017 - Hälsooch sjukvårdsnämnden (17RK107)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag september 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden och
överlämna denna till regionstyrelsen.
att Hälso- och sjukvårdsnämnden får ta del av den fördjupade granskningen
avseende Barn- och kvinnocentrum när den är färdigställd.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat förbättras i och med septembers
positiva månadsresultat till -99,1 mnkr. September är första månaden som de
ekonomiska effekterna av utfasningen av hyrpersonal kan avläsas i
resultaträkningen. En markant kostnadssänkning kan noteras med ett utfall på 13
mnkr jämfört med genomsnitt för övriga månader på drygt 17 mnkr. Rullande
tolvmånadersresultatet förbättras och uppgår till -144 mnkr, vilket är linje med
den helårsprognos som lämnades efter augusti med -145 mnkr.
Yrkande
Michael Sjöö yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Protokollsanteckning
Alliansen i Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar att det beslutade sparbetinget
för nämnden 2017 är 55 miljoner kronor för att uppnå en budget i balans för hela
regionen. Efter september månad visar prognosen att den verkliga besparingen
väntas sluta på ca 30 miljoner kronor samt ca 14 miljoner kronor i engångspost av
bokföringskaraktär.
Alliansen utgår ifrån att förvaltningen fortsätter ansträngningarna för att uppnå
beslutad besparing under 2017.
Roland Gustbée, (M), Britt-Louise Berndtsson, (C), Eva Johnsson, (KD), Rolf
Andersson, (L), Ove Löfqvist, (M), Thomas Ragnarsson, (M) och Anton Olsson,
(M).
Ajournering
Ordförande ajournerar sammanträdet mellan kl. 12.03 - 12.07.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna Månadssammandrag september 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden och
överlämna denna till regionstyrelsen.

Protokoll
Utskriftsdatum: 2017-10-27

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Månadssammandrag september 2017 hälso- och
sjukvårdsnämnden
 Månadssammandrag hälso- och sjukvårdsnämnden september 2017
Paragrafen är justerad
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§ 92

Verksamhetsberättelse med
ekonomisk redovisning 2017 - Hälsooch sjukvårdsnämnden (17RK730)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår augusti
2017 för hälso- och sjukvården samt överlämna den för information till
regionstyrelsen.
Sammanfattning

Det utvecklingsarbete som nu genomförs i invånarperspektivet följer i stort
framtagna handlingsplaner. Sett ur ett medarbetarperspektiv har året präglats av
fortsatta bemanningssvårigheter inom hälso- och sjukvården. Svårigheter att
rekrytera framförallt sjuksköterskor och läkare i den omfattning som behövs,
påverkar övertid, användning av hyrpersonal och arbetsmiljö. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har fattat beslut om utfasning av hyrpersonal som nu påbörjas.
Inom somatisk och psykiatrisk öppenvård redovisar 24 mottagningar av 38 en
tillgänglighet mellan 90-100 % enligt den nationella vårdgarantin. Den ökade
produktionen i öppen vård ger ett ökat inflöde till operationsverksamheten och
som resulterar i en försämrad tillgänglighet till operation/behandling.
Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat uppgår efter augusti till -99 mnkr
jämfört med budget. Verksamheternas inlämnade prognoser indikerar ett
årsresultat på -145 mnkr och inkluderar effekt av beslutat åtgärdsprogram med 45
mnkr.
Yrkande
Michael Sjöö (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Protokollsanteckning
Alliansen i Hälso- och sjukvårdsnämnden noterar att det beslutade sparbetinget
för nämnden 2017 är 55 miljoner kronor för att uppnå en budget i balans för hela
regionen. Efter september månad visar prognosen att den verkliga besparingen
väntas sluta på ca 30 miljoner kronor samt ca 14 miljoner kronor i engångspost av
bokföringskaraktär.
Alliansen utgår ifrån att förvaltningen fortsätter ansträngningarna för att uppnå
beslutad besparing under 2017.
Roland Gustbée, (M), Britt-Louise Berndtsson, (C), Eva Johnsson, (KD), Rolf
Andersson, (L), Ove Löfqvist, (M), Thomas Ragnarsson, (M) och Anton Olsson,
(M).
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Ajournering
Ordförande ajournerar sammanträdet för lunch mellan kl.12.10 - 12.45.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår augusti
2017 för hälso- och sjukvården samt överlämna den för information till
regionstyrelsen

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning augusti
2017
 Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning delår augusti 2017
Paragrafen är justerad
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§ 93

Verksamhetsplan för Hälso- och
sjukvårdsnämnden 2018 (17RK1589)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslag till verksamhetsplan 2018 för hälso- och sjukvården.
Sammanfattning

Verksamhetsplanen 2018 för hälso- och sjukvården utgår från regionfullmäktiges
budget för 2018 och plan för 2019-2020 med de särskilt definierade uppdragen.
Dessutom innehåller förslaget hälso- och sjukvårdsnämndens egna uppdrag och
styrtal. Hänsyn har också tagits till det pågående utvecklingsarbetet med bland
annat utvecklingsstrategin Närmare Kronobergaren.
Yrkande
Michael Sjöö (S) yrkar bifall till ordförandeberedningens förslag.
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och
Liberalerna meddelar att de ej deltar i beslutet.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att ställa sig bakom förslaget till verksamhetsplan 2018 för hälso- och sjukvården.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Verksamhetsplan för hälso- och sjukvården 2018
 Beslutsunderlag: Verksamhetsplan för Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018
Paragrafen är justerad
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§ 94

Taxor och avgifter hälso- och
sjukvården 2018 (17RK186)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet
med bilagor 1-5 med föreslagna ändringar i bilaga 3 i enlighet med Britt-Louise
Berndtssons yrkande innebärande att Celiaki-bidraget bibehålls kopplat till
Konsumentverkets uträkning för merkostnad, samt att cykelbidraget bibehålls i
2017 års nivå.
Ändringarna i enlighet med Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut arbetas in i
underlaget inför regionstyrelsens sammanträde den 24 oktober.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställda i § 84/17 taxor och avgifter inom hälso- och
sjukvården avseende 2018. Beslut gällande avgifter i öppen och hälso- och
sjukvård, egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag, samt tandvårdstaxor
hänsköts till regionfullmäktiges sammanträde i november. Följande
avgiftsförändringar inom hälso- och sjukvården föreslås:
Avgifter i öppen hälso- och sjukvård
Förslag till förändringar från 1 januari 2018
– Att införa patientavgift på de besök som innefattar utprovning av hjälpmedel
Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Förslag till förändringar från 1 januari 2018
– Att besluta i enlighet med förslagen som presenteras i Egenavgifter för tekniska
hjälpmedel (bilaga 2) och Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och bidrag inför 2018
(bilaga 3).
Tandvårdstaxor
Tandvårdstaxorna föreslås gälla från 2018-01-15.
– Att besluta i enlighet med förslag till Allmäntandvårdstaxa för Folktandvården
Kronoberg och Specialisttandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15.
I efterföljande diskussion lyfts:
– att en eventuell höjning av cykelbidraget ska beredas inför senare beslut
– att frågan om varför mat för barn med Celiaki måste hämtas ut Apoteket ska
besvaras.
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Yrkande
Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar att Region Kronoberg behåller Celiaki-bidraget
kopplat till Konsumentverkets uträkning för merkostnad, samt att cykelbidraget
bibehålls i 2017 års nivå, med instämmande av Michael Sjöö (S), Eva Johnsson
(KD) och Rolf Andersson (L).
Ajournering
Ordförande ajournerar sammanträdet kl. 13.40 - 13.45.
Proposition
Ordförande ställer proposition på ordförandeberedningens förslag och BrittLouise Berndtssons (C) yrkande och finner att Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar att godkänna Britt-Louise Berndtssons yrkande.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommendera regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att fastställa taxor och avgifter inom hälso- och sjukvården för 2018, i enlighet
med bilagor 1-5.

Beslutsunderlag








Förslag till beslut: Taxor och avgifter hälso- och sjukvården 2018
Bilaga 1. Avgifter i öppen Hälso- och sjukvård
Bilaga 2. Egenavgifter för tekniska hjälpmedel och bidrag
Bilaga 3. Översyn egenavgifter tekniska hjälpmedel och bidrag inför 2018
Bilaga 4. Allmäntandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15
Bilaga 5. Specialisttandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2018-01-15

Paragrafen är justerad
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§ 95

Gemensam hjälpmedelscentral
(15RK1762)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att i nuläget avsluta projektet om gemensam hjälpmedelsverksamhet.
Sammanfattning

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg och
Omsorgsnämnden i Växjö kommun har projektet Gemensam hjälpmedelcentral
arbetat med att ta fram underlag för att bilda gemensam hjälpmedelsverksamhet.
Samtliga kommuner har erbjudits möjlighet att ingå i verksamheten och en
kostnadskalkyl för fasta kostnader togs fram för information till samtliga
kommuner. Fyra kommuner (Uppvidinge, Markaryd, Älmhult och Ljungby) har
valt att inte ingå i gemensam verksamhet medan de andra fyra (Lessebo, Alvesta,
Tingsryd och Växjö) har visat fortsatt intresse av att bilda en gemensam
verksamhet.
I arbetet med att ta fram en kostnadskalkyl för fasta kostnader för verksamheten
har projektet utgått från de uppdrag de 5 olika verksamheterna har idag. Utifrån
det har beräknats vilka resurser som behövs för att driva verksamheten med de
ambitioner som är beskrivna i det underlag som skickats till samtliga kommuner i
början på maj.
Parterna har därefter inte kunnat enas om en gemensam ambitionsnivå och
föreslår därför att projektet om gemensam hjälpmedelsverksamhet avslutas.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att i nuläget avsluta projektet om gemensam hjälpmedelsverksamhet.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Gemensam hjälpmedelscentral
 Beslutsunderlag: Gemensam hjälpmedelscentral
Paragrafen är justerad
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§ 96

Svar på motion: Arbete på recept
(17RK1235)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår styrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning

Martina Ericsson (SD) har i en motion föreslagit att Region Kronoberg utreder
hur man på bästa sätt kan delge patienter ett arbete på recept.
Motionären skriver att allt fler människor idag lever i ett utanförskap. I motionen
lyfts särskilt fram att personer med olika funktionsnedsättningar, såsom
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ibland har svårt att komma in i samhället.
Ett sätt att mildra sjukdomsbilden och bryta utanförskapet är att ge dessa
individer ett arbete och en meningsfull sysselsättning. Motionären föreslår därför
att Region Kronoberg ska utreda hur vi på bästa sätt kan delge våra patienter ett
arbete på recept.
Martina Ericsson lyfter i motionen fram en mycket viktig fråga: alla människors
möjligheter till arbete och delaktighet i samhället. Sakfrågan är dock komplex och
behöver därför sorteras ut i specifika frågeställningar, faktorer och lösningar.
Vid en omvärldsbevakning framkommer inga erfarenheter av arbete på recept
från andra landsting, regioner eller kommuner. Det innebär att även ett mindre
projekt kräver ett relativt stort metodutvecklingsarbete inklusive en utvärdering,
helst på forskningsnivå. Med utgångspunkt i erfarenheter av metoderna fysisk
aktivitet på recept och kultur på recept kan dock en viktig faktor tydliggöras,
samverkan. För att nå framgång med dessa båda metoder krävs en kontinuerlig
samverkan mellan Region Kronoberg och andra aktörer och verksamheter. När
det gäller stöd till personer med svårigheter att ta sig ut i arbetslivet finns denna
samverkan redan inom ramen för Finsam genom samordningsförbunden Värend
och Sunnerbo. Arbetsförmedlingen bör dock ses som huvudaktör när det gäller
att med hjälp av olika stödfunktioner se till att arbeten förmedlas till dessa
individer. I dagsläget förefaller det svårt för Region Kronoberg att erbjuda arbete
på recept utan tillgång till en utvärderad och evidensbaserad metod.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden rekommenderar regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
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Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Arbete på recept
 Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg- Arbete på recept
 § 200 RSAU Tidssättning av motion - Arbete på recept
Paragrafen är justerad
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§ 97

Svar på motion: Förändrat uppdrag
för Familjehälsan (17RK1081)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa en flexibel hantering
som innebär att de som önskar ska kunna avsluta en påbörjad behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin och Familjehälsan efter att de fyllt 18 år alternativt gå
över till vuxenverksamhet samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag till en revidering
och ett förtydligande av Familjehälsans förebyggande uppdrag samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.
Sammanfattning

I en motion från Mikael Johansson (M) och Susanne Frank (M) beskrivs att
Familjehälsans förebyggande verksamhet är ett viktigt komplement till BUP,
genom att ge Familjehälsan ett tydligare ansvar för det förebyggande arbetet kan
trycket minska på verksamheten i framtiden. De lyfter fram att Regionfullmäktige
har beslutat att ungdomar som går på gymnasiet ska få gå kvar på barn- och
ungdomspsykiatrin, BUP, även om de fyllt 18 år, vilket även borde gälla de som
får stöd av Familjehälsan.
Motionärerna yrkar följande:
– Att regionfullmäktige ska ändra åldersgräns för Familjehälsan så att inskrivna
ungdomar ska gå få gå kvar tills de gått ut gymnasiet.
– Att regionfullmäktige beslutar att Familjehälsans uppdrag ska revideras och
förtydligas så att förebyggande ansvar blir tydligare.
Regionfullmäktige fattade följande beslut i budget 2016 ”vid påbörjad behandling
inom Barn- och ungdomshälsan eller Barn- och ungdomspsykiatrin, ska den
fortlöpa under hela gymnasietiden och inte gå över till vuxenpsykiatrin trots att
personen fyller 18 år”. Det innebär att det redan nu finns ett beslut som stödjer
kontakt efter 18 år. Det är viktigt att vara lyhörd för den enskilde patientens
behov. En flexibel tillämpning är i linje med ett personcentrerat förhållningssätt.
Därför är det bra med möjligheten att kunna gå kvar i ungdomsverksamheten
även efter 18 år för att slutföra påbörjad behandling De som inte vill gå kvar efter
18 år fyllda ska få hjälp med övergång till vuxenverksamhet.
Familjehälsan arbetar redan idag med många förebyggande insatser men inom
ramen för befintlig finansiering. Inom Familjehälsan finns kunskap om de
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hälsofrämjande och förebyggande åtgärdernas betydelse. Ett utökat uppdrag
avseende förebyggande insatser ligger i linje med det arbete som pågår avseende
ohälsosamma matvanor, övervikt och fetma men behöver definieras, beskrivas
och resurssättas.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige
besluta
att bifalla motionen samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att säkerställa en flexibel hantering
som innebär att de som önskar ska kunna avsluta en påbörjad behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin och Familjehälsan efter att de fyllt 18 år alternativt gå
över till vuxenverksamhet samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram förslag till en revidering
och ett förtydligande av Familjehälsans förebyggande uppdrag samt
att ärendet ska återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden senast juni 2018.

Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion - Motion angående förändrat uppdrag för
Familjehälsan
 Motion angående förändrat uppdrag för Familjehälsan
 § 199 RSAU Tidssättning av motion - Förändrat uppdrag för Familjehälsan
Paragrafen är justerad
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§ 98

Remissyttrande: Nationella vårdprogram
för Analcancer, Bröstcancer,
Pancreascancer, Skelett- och
mjukdelssarkom och Waldenströms
makroglobulinemi - Remissrunda 2.
(17RK1667)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Regionalt cancercentrum, RCC syd.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Regionalt cancercentrum, RCC syd, beretts tillfälle att
avge yttrande över ovanstående remiss.
Berörda verksamhetsföreträdare har haft möjlighet att lämna synpunkter på
remissen från RCC. De anser att de nationella vårdprogrammen för analcancer,
bröstcancer samt skelett- och mjukdelssarkom samt Waldenströms
makroglobulinemi inte innebär några ekonomiska eller organisatoriska
konsekvenser. Gällande vårdprogrammet för pancreacancer kommer behovet av
uppföljning av patienter med sidogångs-IPMN på sikt att öka och kräva större
tillgång till MR eller endoskopiskt ultraljud.
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, RCC syd.
Expedieras till

Regionalt cancercentrum
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Remissyttrande - Nationella vårdprogram för Analcancer,
Bröstcancer, Pancreascancer, Skelett- och mjukdelssarkom och Waldenströms
makroglobulinemi
 Förslag till remissyttrande: Nationella vårdprogram för Analcancer,
Bröstcancer, Pancreascancer, Skelett- och mjukdelssarkom och Waldenströms
makroglobulinemi, remissrunda 2
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 Nationella vårdprogram för Analcancer, Bröstcancer, Pancreascancer, Skelettoch mjukdelssarkom och Waldenströms makroglobulinemi - Remissrunda 2. .
 Regional konsekvensbeskrivning för nationellt vårdprogram analcancer, RCC
Syd
 Regional konsekvensbeskrivning nationellt vårdprogram bröstcancer, RCC Syd
 Regional konsekvensbeskrivning nationellt vårdprogram pancreascancer, RCC
Syd
 Regional konsekvensbeskrivning nationellt vårdprogram skelett- och
mjukdelssarkom, RCC Syd
 Regional konsekvensbeskrivning nationellt vårdprogram Waldenströms
makroglobulinemi, RCC Syd
Paragrafen är justerad
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§ 99

Svar på skrivelse: Ambulansen en
pengafråga! (17RK1749)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret till Mats Jonasson.
Sammanfattning

Region Kronoberg har den 13 september mottagit skrivelsen ”Ambulansen en
pengafråga!” från Mats Jonasson. I skrivelsen redogörs för att inställelsetiden för
ambulansen i Hovmantorp är dubbelt så lång som i övriga orter i regionen. En
ambulans placerad i Hovmantorp, skulle kunna nyttjas av invånarna i
Hovmantorp, Lessebo, Skruv och även av Åryd, Furuby, Risinge med
kringliggande landsbygd. Mats Jonasson lyfter fram att det utifrån ett
patientsäkerhetsperspektiv behöver alla öster om Växjö få en ambulans placerad i
Hovmantorp och därmed tillgång till en rimlig inställelsetid. Mats Jonasson vädjar
därför till regionstyrelsen att fatta ett snabbt beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden
har fått uppdraget att besvara skrivelsen.
Frågan om ambulansverksamheten i Kronobergs län har tidigare hanterats av
regionfullmäktige genom en inkommen motion (16RK98) ställd av Sven Sunesson
(C) och Britt-Louise Berndtsson (C). Motionen inkom den 7 januari 2017 och
motionärernas förslag var att regionfullmäktige skulle ge hälso- och
sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda ambulansverksamheten i Kronoberg. Ett
av perspektiven som motionärerna ville utreda var om antalet ambulansfordon i
organisationen var tillräckligt för att svara upp mot kronobergarnas rimliga behov.
Regionfullmäktige beslutade den 21 juni 2016 i § 121 att bifalla motionen med
hänvisning till att en utredning om ambulansverksamhet redan pågick, samt att
uppdra åt hälso- och sjukvårdsnämnden att redovisa utredningen senast april
2017.
Ambulansverksamheten har i en utredning kommit med förslag och prioriteringar
för den framtida ambulansverksamheten. De bedömer att utifrån befolkning,
uppdragsintensitet och tillgänglighet bör en ambulansstation placeras i Lessebo
kommun. Det skulle ge effekter på tillgängligheten inte bara i Lessebo kommun
utan även i samtliga grannkommuner. Enligt den framtagna utredningen bör en
ambulansstation i första hand placeras i Hovmantorp vilket skulle påverka tiden
från larm till patient. Enligt gjorda bedömningar förväntas antalet prioriterade
larm öka ytterligare och utmaningarna som ligger framöver för
ambulansverksamheten behöver synliggöras.
Ambulansverksamhetens utredning visar att det är viktigt att utifrån ovan
beskrivna skäl öka ambulanstillgängligheten och tillskapa en ambulansstation i
Lessebo kommun. Därför har denna satsning hög prioritet i budgeten för 2018.
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Jäv
Thomas Ragnarsson (M) anmäler jäv i ärendet och deltar därför ej i beslutet.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna svaret till Mats Jonasson.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Svar på skrivelse - Ambulansen en pengafråga!
 Förslag till svar på skrivelse - Ambulansen en pengafråga!
 Skrivelse - Ambulansen en pengafråga!
Paragrafen är justerad
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§ 100 Svar på skrivelse: Hjälp oss att
förbättra bröstcancervården från
Bröstcancerföreningen Viktoria i
Kronobergs län (16RK2467)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret till bröstcancerföreningen Viktoria i Kronobergs län.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Bröstcancerföreningen Viktoria i
Kronobergs län. Skrivelsens syfte är att synliggöra bröstcancervårdens utmaningar
och förbättringsområden. Bröstcancerföreningen belyser särskilt fyra punkter,
kontinuitet i bröstcancervården, kvalitetsregister viktig faktor för patienter med
spridd bröstcancerdiagnos, mammografi samt Perukbidrag.
Bröstcancerföreningen Viktoria skriver att vården ska eftersträva kontinuitet under
vårdprocessen. Region Kronoberg eftersträvar en kontinuerlig vårdprocess, där
patienten erbjuds kontakt med samma läkare och erbjuds även en
kontaktsjuksköterska. Alla patienter med cancer ska ha en skriftlig Min vårdplan
(MVP). Vårdplanen ska vara skriven för och med patienten och innehålla tider för
undersökningar och behandlingar, kontaktuppgifter med mera.
Bröstcancerföreningen skriver att kvalitetsregister är en viktig faktor för patienter
med spridd bröstcancerdiagnos. Region Kronoberg följer det beslut som
regeringen fattade om inrättande av nationella kvalitetsregister för bröstcancer. De
patienter som opereras i Kronobergs län erbjuds att vara med i ett
forskningsprojekt i södra Sverige som berör riskfaktorer vid bröstcancer, ett
erbjudande som samtliga patienter har tackat ja till. Kronoberg deltar även i
nationella studier avseende kirurgi och onkologi. Rehabiliteringen har dessvärre
varit eftersatt, det positiva är att det idag finns en organisation och redskap för att
förbättra rehabiliteringen. n från avsändare av skrivelse
Bröstcancerföreningen Viktoria vill att bröstmottagningen eller mammografin ska
ta emot samtal som berör knöl i bröstet samt att kvinnor över 74 år ska kallas till
mammografi. I dagsläget finns det inte tillräckliga resurser för patienter att vända
sig direkt till mammografin eller bröstmottagningen. I arbetet med standardiserat
vårdförlopp har Region Kronoberg funnit att vägen in till en snabb diagnos går
genom mammografiremiss som skrivs av primärvården. I region Kronoberg får
kvinnor vid 74 års ålder information om möjligheten att fortsätta boka tid för
mammografi samt att risk att insjukna fortsatt föreligger efter 74 år.
Bröstcancerföreningen vill att perukbidraget ska följa dagens prisnivå. Det aktuella
regelverket i Region Kronoberg innebär att patienter med ett långvarigt behov av
peruk får ett bidrag på 6 000 kronor per år och patienter med ett tillfälligt behov
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ett bidrag på 3 000 kronor per år. Jämfört med närliggande landsting/regioner
ligger Region Kronobergs nivå på perukbidrag på en genomsnittlig nivå. Med
hänsyn tagen till det och rådande budgetläge föreslås ingen höjning av
perukbidraget.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tackar Bröstcancerföreningen Viktoria för
skrivelsen och för engagemanget i frågan. Hälso- och sjukvårdsnämnden tar med
sig skrivelsens synpunkter i det fortsatta arbetet mot en förbättrad
bröstcancervård.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna svaret till bröstcancerföreningen Viktoria i Kronobergs län.
Expedieras till

Bröstcancerföreningen Viktoria i Kronobergs län
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Svar på skrivelse - Hjälp oss att förbättra bröstcancervården
från Bröstcancerföreningen Viktoria i Kronobergs län
 Förslag till svar på skrivelse- Hjälp oss att förbättra bröstcancervården från
Bröstcancerföreningen Viktoria i Kronobergs län
 Skrivelse till Hälso- och sjukvårdsnämnden från Bröstcancerföreningen
Viktoria
Paragrafen är justerad
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§ 101 Kurs och konferens 2017 (17RK111)

Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att Marita Bengtsson (MP), Michael Sjöö (S), Rolf Andersson (L) och Roland
Gustbée (M) deltar på MedInnovation Skåne, 29 november samt
att Charlotta Svanberg (S), Tryggve Svensson (V) och Ove Löfqvist (M) deltar på
sydsvenskt möte med funktionshinderråden den 1 november samt
att Charlotta Svanberg (S) och Roland Gustbée (M) deltar på Mot en tillgängligare
primärvård - Primärvårdens dag 2018 den 7 februari samt
att Charlotta Svanberg (S), Roland Gustbée (M), Tryggve Svensson (V), Michael
Sjöö (M), Britt-Louise Berndtsson (C) och Rolf Andersson (L) deltar på En god och
nära vård, 25 oktober samt
att Tryggve Svensson (V), Eva Johnsson (KD) och Roland Gustbée (M) deltar på
Kronoberg - det bästa länet att växa upp i?, 7 december samt
att Tryggve Svensson (V), Roland Gustbée (M), Marita Bengtsson (MP), Eva
Ballovare (S), Britt Bergström (V), Ove Löfqvist (M), Britt-Louise Berndtsson (C)
och Kristina Bertilfeldt (S) deltar på Vad är det Skottland gör för att bli världens bästa
land att växa upp i?, 8 december.
att Marita Bengtsson (MP), Ricardo Salsamendi (S), Ove Löfqvist (M), Eva
Johnsson (KD), Ann-Charlotte Kakoulido (S) och Kristina Bertilfeldt (S) deltar på
Palliativ vård den 27 november.
Sammanfattning

- MedInnovation Skåne 2017, 29 november 2017
- Sydsvenskt möte med funktionshinderråden, 1 november 2017
- Mot en tillgängligare primärvård, Primärvårdens dag 2018, 7 febaruari 2018
- En god och nära vård, 25 oktober 2017
- Kronoberg - det bästa länet att växa upp i?, 7 december 2017
- Vad är det Skottland gör för att bli världens bästa land att växa upp i?, 8
december 2017
- Palliativ vård den 27 november 2017
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att Marita Bengtsson (MP), Michael Sjöö (S), Rolf Andersson (L) och Roland
Gustbée (M) deltar på MedInnovation Skåne, 29 november samt
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att Charlotta Svanberg (S), Tryggve Svensson (V) och Ove Löfqvist (M) deltar på
sydsvenskt möte med funktionshinderråden den 1 november samt
att Charlotta Svanberg (S) och Roland Gustbée (M) deltar på Mot en tillgängligare
primärvård - Primärvårdens dag 2018 den 7 februari samt
att Charlotta Svanberg (S), Roland Gustbée (M), Tryggve Svensson (V) och
NN deltar på En god och nära vård, 25 oktober samt
att Tryggve Svcensson (V) och Roland Gustbée (S) deltar på Kronoberg - det bästa
länet att växa upp i?, 7 december samt
att Tryggve Svensson (V), Roland Gustbée (M) och NN deltar på Vad är det
Skottland gör för att bli världens bästa land att växa upp i?, 8 december.

Beslutsunderlag

 Inbjudan: En god och nära vård, 25 okt
 Inbjudan: Kronoberg - det bästa länet att växa upp i, 7 december
 Inbjudan: Vad är det Skottland gör för att bli världens bästa land att växa upp i,
8 december
Paragrafen är justerad
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§ 102 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.
Delegationsbeslut

 17RK30-1 Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförandebeslut nr 1/2017.
Förslag till remissyttrande SOU 2017:53 God och nära vård - en gemensam
färdplan och målbild (17RK1262)
Paragrafen är justerad
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§ 103 Övriga beslutsärenden

Sammanfattning

Inga övriga beslutsärenden är anmälda vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad
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§ 104 Övriga informationsärenden

Sammanfattning

Inga övriga informationsärenden är anmälda vid dagens sammanträde.
Paragrafen är justerad

