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Hälso- och sjukvårdsnämnden Datum:
2017-11-22
Tid: 09:00-12:00
Plats: Lokal Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Charlotta Svanberg (S) (ordförande)
Tryggve Svensson (V) (vice ordförande)
Roland Gustbée (M) (2:e vice ordförande)
Michael Sjöö (S)
Christina Bertilfelt (S)
Magnus Carlberg (S)
Ann-Charlotte Kakoulidou (S)
Ricardo Salsamendi (S)
Thomas Ragnarsson (M)
Eva Johnsson (KD)
Rolf Andersson (L)
Charlotte Holmström (-)
Thomas Haraldsson (C) ersätter Britt-Louise Berndtsson (C)
Ove Löfqvist (M)
Marita Bengtsson (MP)
Ej tjänstgörande ersättare

Britt Bergström (V)
Ida Eriksson (M)
Eva Ballovare (S)
Ingrid Johansson (S)
Övriga närvarande

Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ingeborg Franzén, utvecklingsdirektör
Dan Petersson, ekonomichef hälso- och sjukvården
Eva Pettersson Lindberg, stabschef hälso- och sjukvårdsledning
Maria Rostedt, utredare hälso- och sjukvårdsledningens stabsenhet
Lisa Eriksson, utredare hälso- och sjukvårdsledningens stabsenhet
Magnus Frithiof, centrumchef psykiatricentrum §107
Susann Winst, verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatrin §107
Mikael Johansson (M)
Melena Jönsson (SD)
Utses att justera

Roland Gustbée (M)
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Justeringens plats och tid

Regionhuset, Nygatan 20, Växjö , 2017-11-27 10:00
Protokollet omfattar

§§105-114
Underskrifter

Sekreterare

………………….…… …………………….………….

Ordförande ………………….…… …………………….………….
Justerare

………………….…… …………………….………….
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum

2017-11-22
Datum för anslags uppsättande

2017-11-28
Datum för anslags nedtagande

2017-12-20
Förvaringsplats för protokollet

Regionens arkiv

…………………………………… ………...………………………....
Lisa Öberg
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Ärendelista

§105 Godkännande av föredragningslista
§106 Val av justerare och justeringsdatum
§107 Informationsärende: Rapport/ Kartläggning av Barn- och
Ungdomspsykiatrin (BUP)
§108 Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport
§109 Månadssammandrag oktober 2017 - Hälso- och sjukvårdsnämnden
§110 Svar på motion: Översyn av journaler på nätet
§111 Svar på skrivelse: Skrivelse om Vårdcentralen och Folktandvården i Braås
från PRO Braås
§112 Kurs och konferens 2017 (Politik)
§113 Anmälningar för kännedom
§114 Övriga informationsärenden
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§105

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-11-16.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-11-16.
Paragrafen är justerad
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§106

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2017-11-27, kl. 10:00 i regionhuset.
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 2017-11-27, kl. 10:00 i regionhuset.
Paragrafen är justerad
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§107

Informationsärende: Rapport/
Kartläggning av Barn- och
Ungdomspsykiatrin (BUP)
(17RK2143)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att på hälso- och sjukvårdsnämnden 201712-20 återkomma med förslag till eventuella beslut som behöver fattas av hälso- och
sjukvårdsnämnden samt redovisa beslut som har vidtagits med anledning av rapporterna
Medicinsk revision BUP Kronoberg, Revision av arbetsmiljön BUP Kronoberg och Rekommendation,
handlingsplan och produktionsplan BUP Kronoberg samt
att hälso- och sjukvårdsnämnden återkommande ska informeras om utveckling på barnoch ungdomspsykiatriska kliniken samt
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Magnus Frithiof, centrumchef psykiatricentrum, och Susann Winst, verksamhetschef
barn- och ungdomspsykiatrin, presenterade nuläget för barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken.
Från och med oktober 2017 så är en ny organisation på plats och alla chefstjänster är nu
tillsatta. Det finns ett bra underlag att arbeta vidare med i rapporterna från Sirona
Health Solutions AB. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan utifrån de
rekommendationer som görs.
Yttranden:
Roland Gustbée (M), Ricardo Salsamendi (S), Thomas Haraldsson (C), Charlotta
Svanberg (S), Eva Johnsson (KD), Thomas Ragnarsson (M), Michael Sjöö (S), Marita
Bengtsson (MP) och Ove Löfqvist (M) yttrade sig under ärendets behandling.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att på hälso- och sjukvårdsnämnden 201712-20 återkomma med förslag till eventuella beslut som behöver fattas av hälso- och
sjukvårdsnämnden samt redovisa beslut som har vidtagits med anledning av rapporterna
Medicinsk revision BUP Kronoberg, Revision av arbetsmiljön BUP Kronoberg och Rekommendation,
handlingsplan och produktionsplan BUP Kronoberg samt
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att hälso- och sjukvårdsnämnden återkommande ska informeras om utveckling på barnoch ungdomspsykiatriska kliniken samt
att notera informationen till protokollet.
Beslutsunderlag

 Rapport 1: Medicinsk revision BUP Kronoberg
 Rapport 2: Revision av arbetsmiljön - BUP Kronoberg
 Rapport 3: Rekommendationer, handlingsplan och produktionsplan - BUP
Kronoberg
 Appendix - Medicinsk revision och arbetsmiljörevision i Barn- och
Ungdomspsykiatrin i Kronoberg
Paragrafen är justerad
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§108

Hälso- och sjukvårdsdirektörens
rapport
Beslut

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

Lex Maria
Försenad diagnos av tumör i bröstryggen: En patient med en remiss från en vårdcentral
till sjukhus fick på grund av lång väntetid en fördröjd bedömning och därmed svårare
symptom. Patienten konstaterades ha en tumör i bröstryggen. Tumören har opererats
bort, men då det funnits risk för att patienten kunde ha drabbats av en allvarlig
komplikation har det gjorts en anmälan enligt Lex Maria. Efter händelsen har
remisshanteringsrutiner, arbetet med att ge bättre information till patienterna samt att
korta väntetider till undersökning förbättrats.
Försenad diagnos av hjärtbesvär: En patient fick trots upprepade besök med tilltagande
andningsbesvär och avvikande fynd på EKG och lungröntgen inte rätt diagnos eller
behandling. Patienten avled senare på akutmottagningen. Läkare som var involverad i
händelsen är inte längre i tjänst på enheten. Ärendet är lämnat till Inspektionen för vård och
omsorg för bedömning enligt Lex Maria.
Försenad cancerdiagnos: En patient som sökt vård för trötthet och en knuta på halsen
fick sin diagnos fördröjd då rutinen för remittering av den typen av patienter inte följdes
och patienten remitterades utan förtur vilket fördröjde diagnosen. Den försenade
diagnosen kan möjlighen påverka prognosen på sikt. För att det inträffade inte ska
upprepas har kliniken sett över sina rutiner och vidtagit förebyggande åtgärder. Ärendet
är lämnat till Inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria.
Kvalitetspriset 2017
Kvalitetspriserna för 2017 delades ut under Kvalitetsveckan. Första pris gick till
medicinska habiliteringsenheten för bidraget Förbättrad patientsäkerhet vid medicinering med
koncentrationshöjande läkemedel. Arbetet har resulterat i en mer patientsäkervård för
personer med ADHD, nöjdare patienter och en mer kontinuerlig och likvärdig vård.
Förbättringen har också påverkat enhetens personal positivt som upplever mindre
stress.
När programmet för Kvalitetsveckan 2018 är klart önskar hälso- och
sjukvårdsnämndens ledamöter få information om de publika delarna av programmet.
Nuläge utfasning av hyrpersonal
Utfasningen går i stort enligt plan. Få tidsbegränsade dispenser har beviljats och
tillgängligheten är i stort under kontroll. Det finns en del patientklagomål. Det finns
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även fler sökande till sjukskötersketjänster och anställningsnettot är 47 personer bättre
än för samma period förra året.
Det syns nu ekonomiska effekter av utfasningen och kostnaden för hyrpersonal sjunker
i oktober jämfört med september. En betydligt större andel av avropen av hyrpersonal
sker också inom ramen för upphandlade avtal.
Tillgänglighet mottagning på sjukhusen
Den nationella vårdgarantin (väntande inom 90 dagar) förbättras från 81% i september
till 85% i oktober. Kronobergs vårdgaranti (väntande inom 60 dagar) förbättras från
68% i september till 72% i oktober.
Väntande till behandling
Nationella vårdgarantin (väntande inom 90 dagar) förbättras med 57% i september till
68% i oktober. Kronobergs vårdgaranti (väntande inom 60 dagar) förbättras från 48% i
september till 55% i oktober.
Verksamhetsstatisk psykiatri
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken har under januari - oktober 2017 tagit emot 487
fler besök i öppen vården jämfört med samma period förra året vilket är en ökning med
4%. För vuxenpsykiatrin är samma siffra 1304 fler besök vilket är en ökning med 3%.
Audionomin efter oktober
Kötiden för de som väntar på ett första audiogram är 23 veckor och för de som därefter
behöver få en hörapparat utprovad så är kötiden 46 veckor.
Läget på förlossningen
Förlossningen står inför en allvarlig situation där det är svårt att bemanna på grund av
uppsägningar och föräldraledigheter.
Stroke
Antal utförda patientkontakter kopplat till stroke har minskat kraftigt. Varför är inte
klarlagt, men det kan bero på förändrad behandling av förmaksflimmer. Förbättrad
förebyggande behandling av blodtryck och blodfetter kan också ha påverkat.
Trycksår
Andelen patienter med trycksår fortsätter att minska.
Yttranden
Ove Löfqvist (M), Thomas Ragnarsson (C), Charlotta Svanberg (S), Eva Johnsson (KD)
och Roland Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att notera informationen till protokollet.
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Paragrafen är justerad
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§109

Månadssammandrag oktober 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden
(17RK107)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ge hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning i uppdrag att ta fram en plan för
fördjupad uppföljning inom särskilda delar av hälso- och sjukvårdens ekonomi under
2018 samt
att godkänna Månadssammandrag oktober 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat försämras i oktober och uppgår till -102,3
mnkr. Resultatet påverkas positivt av framförallt två engångsposter med 15,3 mnkr.
Resultatet exklusive dessa tillfälliga tillskott uppgår till -117,5 mnkr.
Även oktober redovisar låga kostnader för hyrpersonal med totalt 12,8 mnkr, dvs
ytterligare något lägre än septemberutfallet. Utfallet av semesterlöneskuldsförändringen
fortsätter att ligga under föregående år uttryckt i dagar, däremot ökar kostnaderna för
såväl den köpta vården som läkemedel. Rullande tolvmånadersresultatet förbättras i och
med engångsposterna och uppgår till -140 mnkr. Verksamhetens nettokostnad ökar med
8,2 % där hyrpersonal ingår som enskilt största post med 35,2 %.
Helårsprognos har lämnats efter augusti med -145 mnkr och inkluderar effekter av
beslutat åtgärdsprogram. Prognosen har uppdaterats och lämnas oförändrad.
Med anledning av att kostnaderna för sjukresor fortsätter stiga kommer hälso- och
sjukvårdsnämnden att särskilt följa kostnadsutvecklingen på det området framöver.
Yttranden
Roland Gustbée (M), Eva Johnsson (KD), Charlotta Svanberg (S) och Ricardo
Salsamendi (S) yttrade sig under ärendets behandling.

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna Månadssammandrag oktober 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Månadssammandrag oktober 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden
 Månadssammandrag oktober 2017 hälso- och sjukvårdsnämnden, version 2
Paragrafen är justerad
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§110

Svar på motion: Översyn av journaler
på nätet (17RK1725)
Beslut

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

Eva Johansson (KD) har i en motion yrkat
- att genomföra en översyn av det nuvarande regelverket kring journaler på nätet då
bland annat möjligheten till ett skyddat internt resonemang kan övervägas att införas i
Cosmic, genom att använda sökordet ”tidiga hypoteser”.
Motionären skriver att möjligheten att använda ”tidiga hypoteser” i ett skyddat internt
resonemang borde bidra till att både öka patientsäkerheten genom en säkrare och
snabbare diagnostisering samt minska onödig oro och ångest hos patienter då risken för
felaktiga hypoteser kan minimeras.
Regionen har tillsatt en multiprofessionell grupp som har fått i uppdrag att se över all
vårddokumentation. I det arbetet kommer principen att patienten ska kunna läsa allt
som skrivs i journalen att granskas. En möjlighet som kommer att undersökas i denna
översyn är hur man kan använda sig av försegling av anteckning eller del av anteckning,
under viss tid, till exempel fram till ett planerat återbesök. Efter att tiden för försegling
gått ut blir hela journalanteckningen tillgänglig för patienten och patienten har först
kunnat få besked personligen innan den läser det i sin journal på nätet. Gruppens arbete
som är i ett inledningsskede kommer att fortsätta under 2018.
Yrkanden
Michael Sjöö (S) yrkar bifall till presidieberedningens förslag till beslut. Charlotta
Svanberg (S) instämmer i Michael Sjöös (S) yrkande.
Eva Johnsson (KD) yrkar på att motionen ska bifallas. Roland Gustbée (M) instämmer i
Eva Johnssons (KD) bifallsyrkande till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut:
- Presidieberedningens förslag till beslut
- Eva Johnssons (KD) förslag till beslut
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutat i enlighet med presidieberedningens förslag till beslut.
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Votering
Votering begärs och verkställs enligt följande:
- Ledamot som röstar för presidieberedningens förslag till beslut röstar ja
- Ledamot som röstar för Eva Johnssons (KD) förslag till beslut röstar nej
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för presidiebredningens förslag till beslut och 5 nej-röster för Eva
Johnssons (KD) förslag till beslut beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med
presideberedningens förslag till beslut.
Ledamöter

Ja

Tryggve Svensson (V)

X

Roland Gustbée (M)

Nej Avstår

X

Michael Sjöö (S)

X

Christina Bertilfelt (S)

X

Magnus Carlberg (S)

X

Ann-Charlotte Kakoulidou (S)

X

Ricardo Salsamendi (S)

X

Marita Bengtsson (MP)

X

Ove Löfqvist (M)

X

Thomas Ragnarsson (M)

X

Thomas Haraldsson (C)

X

Eva Johnsson (KD)

X

Rolf Andersson (L)

X

Charlotte Holmström (-)

X
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Charlotta Svanberg (S), ordförande

X

Summa:

10

5

Förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

 Förslag till svar på motion: Översyn av journaler på nätet
 Motion angående översyn av journaler på nätet
 §261 RSAU Tidssättning av motion - Översyn av journaler på nätet
Paragrafen är justerad
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§111

Svar på skrivelse: Skrivelse om
Vårdcentralen och Folktandvården i
Braås från PRO Braås (17RK1837)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret till PRO Braås.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från PRO Braås.
Skrivelsen gäller den fyra veckor långa sommarstängningen av vårdcentralen och
folktandvården i Braås. I skrivelsen beskrivs de negativa konsekvenserna för
befolkningen i Braås, och framför allt för de äldre, av att vara hänvisade till Rottne som
ligger två mil bort.
Planeringen för sommaren 2018 är inte fastställd och det pågår en diskussion om
möjligheten att i stället stänga vårdcentralen i Rottne i fyra veckor. Det som talar emot
denna lösning är framför allt att lokalerna i Braås är för små. Att bara ha provtagning
öppet i Braås bedöms kunna innebära en patientsäkerhetsrisk vid låg bemanning.
Särskilt om det inte finns läkarkompetens tillgänglig vid akuta situationer. För
tandvårdens del styrs planeringen av tillgången till tandläkare.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna svaret till PRO Braås.

Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Svar på skrivelse - Skrivelse om Vårdcentralen och Folktandvården
i Braås från PRO Braås
 Förslag till svar på skrivelse: Skrivelse om Vårdcentralen och Folktandvården i Braås
från PRO Braås
 Skrivelse om Vårdcentralen och Folktandvården i Braås
Paragrafen är justerad
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§112

Kurs och konferens 2017 (Politik)
(17RK111)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att Ove Löfqvist (M) deltar på Folkhälsan, en del av framtiden! den 7 november 2017 samt
att Tryggve Svensson (V) och Rolf Andersson (L) deltar på Varför berör HIV oss alla?
den 30 november 2017 samt
att Charlotta Svanberg (S), Tryggve Svensson (V) och Roland Gustbée (M) deltar på
Höstforum den 15 december 2017 samt
att Charlotta Svanberg (S), Tryggve Svensson (V) och Roland Gustbée (M) deltar på
Regiondagarna den 18-19 januari 2018.
Sammanfattning

- Folkhälsan, en del av framtiden!, Växjö, 7 november 2017
- Varför berör HIV oss alla?, Växjö, 30 november 2017
- Höstforum, Växjö, 15 december 2017
- Regiondagarna, Kosta, 18-19 januari 2018
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att Ove Löfqvist (M) deltar på Folkhälsan, en del av framtiden! den 7 november 2017 samt
att Tryggve Svensson (V) och NN deltar på Varför berör HIV oss alla? den 30 november
2017 samt
att Charlotta Svanberg (S), Tryggve Svensson (V) och Roland Gustbée (M) deltar på
Höstforum den 15 december 2017 samt
att Charlotta Svanberg (S), Tryggve Svensson (V) och Roland Gustbée (M) deltar på
Regiondagarna den 18-19 januari 2018.
Beslutsunderlag






Inbjudan politikerutbildning om folkhälsa och ANDT.
Inbjudan: Regiondagarna 2018
Inbjudan: Höstforum 2017
Inbjudan: Varför berör HIV oss alla?
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Paragrafen är justerad
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§113

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

 17RK134-17
04.

Protokoll från sammanträde, Södra Regionvårdsnämnden, 2017-10-

Paragrafen är justerad
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§114

Övriga informationsärenden
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och
sjukvårdsnämndens besluta
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Missnöjd anhörig
Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter har via epost blivit kontaktade av en anhörig
som är missnöjd med tillgängligheten till en av länets vårdcentraler. Ordförande
Charlotta Svanberg (S) meddelar att hon kommer att svara och även meddela nämndens
övriga ledamöter sitt svar.
Invigning
Vårdcentralen Skärvet invigs lördagen den 9 december kl. 10:00 - 13:00.
Yttranden:
Charlotta Svanberg (S) och Eva Johnsson (KD) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

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