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§115

Godkännande av föredragningslista
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-12-14.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-12-14.
Paragrafen är justerad
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§116

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker på förmiddagen 2017-12-22.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslås hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att jämte ordföranden utse Roland Gustbée (M) att justera protokollet samt
att justering sker på förmiddagen 2017-12-22.
Paragrafen är justerad
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§117

Svar på medborgarförslag Angående patienter med EDS
(17RK1826)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svaret på medborgarförslaget med hänvisning till att alla patienter i Region
Kronoberg har rätt till en god, jämlik vård med en hög standard varför Region
Kronoberg genomför en utredning om EDS och samverkar tillsammans med övriga
huvudmän i Södra sjukvårdsregionen om ett vårdprogram.
Sammanfattning

Hillevi Wegendal redogjorde för sitt medborgarförslag angående patienter med EhlersDanlos syndrom (EDS). Hillevi och beskriver i sitt medborgarförslag att läkarna i
Kronoberg står maktlösa inför patienter som lider av EDS med typen
hypermobilitetssyndrom. Det hade varit en samhällsbesparing om patienter med EDS i
Kronoberg får rätt till samma vård som i Blekinge. Dessa personer hade då kunnat
jobba och samtidigt fått känna hur det känns att leva ett liv utan konstant smärta.
Utifrån ovanstående beskrivning föreslår förslagsställaren följande:
- ge alla patienter med EDS samma rätt till vård som i Blekinge.
Inom Region Kronoberg är det patientens vårdcentral som bedriver den fortsatta
vården. Finns det behov av ytterligare kompetens får patienten möjlighet till
specialistvård med smärtbehandling och rehabilitering på Rehabkliniken. Region
Kronoberg erbjuder, genom remiss från bl a rehabiliteringskliniken, också i många fall
patienter att åka till specialister i Västervik för bedömning och diagnossättning.
Patienten kan även söka sig till Västervik via det fria vårdvalet. Om det finns ett
önskemål från patienten finns det möjlighet att få ett anordnat SIP-möte (Samordnad
individuell plan). Patienten bestämmer själv vilka instanser som ska medverka på dessa
möten.
För att förbättra diagnossättning och vården för patienter som lider av EDS har Södra
sjukvårdsregionen ett mål att ta fram ett vårdprogram med gemensamma riktlinjer
mellan huvudmännen, med syfte att skapa en god, jämlik vård med hög standard.
Eftersom att de enskilda huvudmännen är autonoma kommer det alltid att finnas
skillnader, men skillnader kan minska genom Södra sjukvårdsregionens arbete. För att
förbättra vården och samverkan genomför Primärvårds- och rehabcentrum i Region
Kronoberg på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören en omvärldsbevakning och
kartläggning av ett nuläge. För att kunna arbeta vidare med frågorna så inväntas arbetet
från Södra sjukvårdsregionenens kommande vårdprogram och kommer då att vara
grunden till det framtida arbetet med en mer jämlik hälso- och sjukvård för EDSpatienter.
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Alla patienter i Region Kronoberg har rätt till en god, jämlik vård med en hög standard,
vilket har föranlett att man inom Region Kronoberg tillsammans med Södra
sjukvårdsregionen tar avstamp mot en förbättrad vård för patienter som lider av EDS.
Yttranden
Charlotta Svanberg (S) och Britt-Louise Berndtsson (C) yttrade sig under ärendets
behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedningen föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden besluta
att godkänna svaret på medborgarförslaget med hänvisning till att alla patienter i Region
Kronoberg har rätt till en god, jämlik vård med en hög standard varför Region
Kronoberg genomför en utredning om EDS och samverkar tillsammans med övriga
huvudmän i Södra sjukvårdsregionen om ett vårdprogram.
Expedieras till

Hillevi Wegendal
Beslutsunderlag

 Förslag till svar på medborgarförslag - Angående patienter med EDS
 Medborgarförslag - patienter med EDS
 §154 RF Fördelning av medborgarförslag - Patienter med EDS
Paragrafen är justerad
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§118

Informationsärende: Cambio Cosmic
Beslut

Hlso- och sjukvårdsnämden beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning

Christian Romin Blomqvist, infektionsläkare och objektägare för Cosmic, presenterade
nuläget för Cambio Cosmic och vad som är på gång under 2018.
Samarbete mellan samtliga Cosmickunder pågår gällande bland annat gemensamt
underhållsavtal, gemensamma införandeprojekt och beställningar/prioriteringar av nya
moduler/funktioner.
Uppdateringen till version R8.1 tog mycket resurser under 2017 och försenade en del
andra införanden. Nu är dock läget stabilt och flera införanden är på gång för 2018:
- Mobilt stöd för Cosmic - Nova tablet
- Integration mot Pascal (Dos) - steg 1
- Införande av kliniskt beslutsstöd - CDS (stroke prevention)
- Bättre överskådlighet och filtrering av journaluppgifter - CD 1,5
- E-besök
- Ambulansintegration
- Förbättrad modul för samverkan med kommunerna vid vårdplanering - LINK 2
Nära samarbete med personal som också arbetar kliniskt är viktigt för ett lyckat
införande.
Yttranden
Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M), Eva Johnsson (KD), Marita
Bengtsson (MP) och Marianne Eckerbom (C) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämden
besluta
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§119

Informationsärende: Nytt
klagomålssystem för hälso- och
sjukvården
Beslut

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

Helena Otteborn, verksamhetsutvecklare utvecklingsenheten och Ingrid Sivermo,
patientnämndshandläggare kansliavdelningen presenterade det nya
klagomålshanteringssystem som införs inom hälso- och sjukvården från och med 201801-01.
Syftet med det nya klagomålssystemet är att förtydliga ansvarsfördelningen och öka
effektiviteten i hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården samt dess personal.
Missnöjda patienter eller närstående ska i första hand vända sig till den verksamhet som
ansvarade för vården. Det är möjligt att även fortsatt vända sig till
patientnämnden. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kommer utreda klagomål
under vissa förutsättningar som att händelsen orsakat en bestående skada, väsentligt
ökat behov av vård eller att någon avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller
tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat
självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.
Patientnämnden får en ny uppgift i att analysera synpunkter och uppmärksamma
riskområden i vården och bidra till förbättringsarbeten. Vårdgivaren är skyldig att bistå
patientnämnden i den utsträckning som behövs för att hjälpa enskilda patienter att få
klagomål besvarade av vårdgivaren. Patientnämnden ska uppmärksamma IVO på
förhållande av relevans för myndighetens tillsyn.
Yttranden
Eva Johnsson (KD), Britt-Louise Berndtsson (C), Roland Gustbée (M), Ricardo
Salsamendi (S) och Britt Bergström (V) 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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§120

Hälso- och sjukvårdsdirektörens
rapport
Beslut

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

Lex Maria
Inga aktuella ärenden
Tillgänglighet nybesök
Jämfört med november 2016 är totalt antal väntande oförändrat, vilket ska ställas mot
att antalet planerade nybesök ökat 1220 st eller 4% jämfört med 2016. Den nationella
vårdgarantin (väntande inom 90 dagar) förbättras med 85% i oktober till 86% i
november. Kronobergs vårdgaranti (väntande inom 60 dagar) förbättras från 72% i
oktober till 73% i november.
Väntande till operation/åtgärd
Totalt antal väntande till operation/behandling är den 30 november 3218 patienter,
vilket är en minskning med 71 patienter under november. Jämfört med november 2016
har antalet väntande ökat med 90 patienter, vilket ska ställas mot ökningen av den
planerade kirurgin med 313 operationer eller 2% jämfört med motsvarande period 2017.
Den nationella vårdgarantin (väntande inom 90 dagar) förbättras från 68% i oktober till
73% i november. Kronobergs vårdgaranti (väntande inom 60 dagar) förbättras från 55%
i oktober till 59% i november. I november 2016 var den nationella vårdgarantin 74%
och Kronobergs vårdgaranti 62%. Av de som väntat mer än 90 dagar på behandling
(762 patienter) så väntar 448 personer på utprovning av hörapparat.
Tillgänglighet hörseltest och hörhjälpmedel
Antal som väntar på första audiogram: 212 st (19,5 veckor)
Antal som väntar på nybesök hörhjälpmedel: 732 st (48 veckor)
Oberoendesatsningen hyrpersonal
Något högre utfall i november månad med inköp för drygt 14 miljoner. Dispenser har
givits för något fler barnmorkskor, allmänläkare och psykologer till barn- och
ungdomspsykiatrin.
Förlossningen
Förlossningen har ett ansträngt läge och 10 barnmorskor har sagt upp sig. Tre av dessa
går till mödravården och fyra till andra delar av Region Kronobergs verksamhet. Hitills i
år har det varit 70 färre förlossninger jämfört med 2016. Några patienter har de senaste
månaderna hänvisats till kringliggande län: september 3 st., oktober 1 st. och november
1 st.
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För jul- och nyårshelgerna är de flesta pass lösta, men från och med vecka tre kommer
tillgängligheten till förlossningen att minska.
Bättre metabol kontroll diabetes
Med hjälp av nya hjälpmedel och arbetsmetoder så har nu en större andel patienter bra
metabol kontroll på sin diabetes.
Stroke
Under 2000-talet har både antalet strokefall och antalet döda per 100 000 invånare
minskat stadigt. Mellan 2002 och 2016 rör det sig om en minskning på närmare 40%.
Att färre insjuknar beror främst på att de förebyggande insatserna vid förmaksflimmer
har utvecklats. Behandling med blodförtunnande läkemedel har varit revolutionerande
för strokevården. För de som ändå får stroke så har Kronoberg nu bäst överlevnad i
Sverige.
Andel höftoperationer inom 24 timmar
Andel höftoperationer som genomförs inom 24 timmar har försämrats under
året. Bland annat på grund av att fler patienter har blodförtunnande läkemedel och
måste vänta 24 timmar innan operation. Sedan försämringen uppmärksammats har
insatser vidtagits.
Yttranden
Ove Löfqvist (M), Roland Gustbée (M), Eva Johnsson (KD), 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.
Paragrafen är justerad
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§121

Informationsärende: Rapport Barnoch Ungdomspsykiatrin (BUP)
(17RK2143)
Beslut

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

Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, presenterade vilka åtgärder som nu
genomförs på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken kopplat till rekommendationerna
i rapporterna Medicinsk revision BUP Kronoberg, Revision av arbetsmiljön BUP Kronoberg och
Rekommendationer, handlingsplan och produktionsplan BUP Kronoberg.
För tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatriska kliniken gäller att 42% av
patienterna fick, i september, en första bedömning inom 30 dagar och 37% får därefter
en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar.
Yttranden
Roland Gustbée (M), Eva Johnsson (KD) 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.
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-20

§122

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna Månadssammandrag november 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdens ackumulerade resultat försämras i november och uppgår
ackumulerat till -129,8 mnkr jämfört med budget. Resultatförsämringen i november
beror framför allt på höga kostnader för köpt vård och läkemedel, men också på den
mycket ansträngda situationen med många patienter och brist på personal. Utfallet för
hyrpersonal stiger till 14,3 mnkr, dvs en ökning jämfört med september- och
oktoberutfallet. Rullande tolvmånadersresultatet försämras och uppgår till -144 mnkr.
Verksamhetens nettokostnad ökar med 8,1 % där hyrpersonal ingår som enskilt största
post med 28,9 %.
Den helårsprognos som lämnades efter augusti slutade på -145 mnkr. Efter september
och oktober har denna kunnat hållas oförändrad, men novemberutfallet innebär
sannolikt ett sämre årsresultat.
En uppföljning avseende kostnadsutvecklingen för sjukresor kommer ske på hälso- och
sjukvårdsnämnden 2018-01-25.
Yttranden
Eva Johnsson (KD), Charlotta Svanberg (S), Britt-Louise Berndtsson (C), Roland
Gustbée (M) och Thomas Ragnarsson (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

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

 Förslag till beslut: Månadssammandrag november 2017 Hälso- och
sjukvårdsnämnden
 Månadssammandrag november 2017 Hälso- och sjukvårdsnämnden
Paragrafen är justerad
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§123

Uppföljning intern kontrollplan för
2017 Hälso- och sjukvård (16RK1329)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av intern kontroll 2017 för hälso- och sjukvården samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att vidta åtgärder för att förbättra de
identifierade bristerna i uppföljningen.
Sammanfattning

Intern kontroll för 2017 har genomförts enligt anvisningar och beslutad plan. Särskilt
fokus har under året legat på förbättrade rutiner avseende kontroll av fakturor från
bemanningsföretag.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta
att godkänna uppföljning av intern kontroll 2017 för hälso- och sjukvården samt
att uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att vidta åtgärder för att förbättra de
identifierade bristerna i uppföljningen.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Granskningsplan intern kontroll Hälso- och sjukvård 2017
 Intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvård 2017
Paragrafen är justerad
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§124

Internkontrollplan för Hälso- och
sjukvårdsnämnden 2018 (17RK1250)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att godkänna Internkontrollplan 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska årligen
upprätta en intern kontrollplan (IK-plan). Hälso- och sjukvårdsledningen har identifierat
och riskbedömt 17 rutiner/processer som kritiska för att styrning mot fastställda mål
ska fungera. Dessa rutiner/processer ska under 2018 vara föremål för särskild
granskning.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
besluta att föreslå regionstyrelsen rekommendera regionfullmäktige besluta
att godkänna Internkontrollplan 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Granskningsplan intern kontroll 2018 hälso- och
sjukvårdsnämnden
 Intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvård 2018
Paragrafen är justerad
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§125

Remissyttrande: Nationella
vårdprogram för Kronisk Lymfatisk
Leukemi och Myelom (17RK2215)
Beslut

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

Region Kronoberg har av RCC Syd beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående
remiss.
Berörda verksamhetsföreträdare har haft möjlighet att lämna synpunkter på remissen
från RCC Syd gällande nationellt vårdprogram för kroniskt lymfatisk leukemi och
nationellt vårdprogram för myelom. Region Kronoberg ställer sig bakom de synpunkter
som framförts i konsekvensbeskrivningarna och konstaterar samtidigt att det finns behov
av effektivisering och resurstillskott för att uppfylla kraven i vårdprogrammen.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårsnämnden
besluta
att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Regionalt
cancercentrum, RCC syd.
Expedieras till

Regionalt cancercentrum Syd, RCC Syd
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Nationella vårdprogram för Kronisk lymfatisk leukemi och
myelom
 Remissyttrande nationellt vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi och nationellt
vårdprogram myelom
 Följebrev - Remissrunda 2 för NVP Kronisk Lymfatisk Leukemi och NVP Myelom
Paragrafen är justerad
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§126

Svar på skrivelse: Införande av
läkarbesök via app (17RK632)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ställa sig bakom lösningen att använda den applikation som redan är anskaffad och
som levereras av Cambio Cosmic under 2018 och bemannas med regionens egen
personal samt
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att säkerställa att
implementeringsprocessen fortgår enligt framtagen fakta i beslutsunderlaget.
Sammanfattning

En skrivelse från Roland Gustbée, Thomas Ragnarsson och Ove Löfqvist, Moderaterna
avseende möjligheten att erbjuda läkarbesök via app i Region Kronoberg har behandlats
av Hälso- och sjukvårdsnämnden vid sammanträdet 2017-05-24 § 56/2017. Nämnden
konstaterade att läkarbesök via app ligger helt i linje med den planerade digitaliseringen
av hälso- och sjukvården i Region Kronoberg. Nämnden beslutade att ge hälso- och
sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram ett samlat underlag som beskriver hur en
implementering av läkarbesök kan organiseras t ex val av leverantör, journalfrågor,
patientsäkerhetsfrågor, remisshantering samt regelverk för avgifter och
kostnadsfördelning.
E-hälsostrateg Stefan Carlsson och avdelningschef Helena Sjögren IT VIS utveckling
och förvaltning har på hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag tagit fram ett underlag
som belyser hur ett införande kan organiseras och vilka viktiga frågor som måste vara
utklarade för att kunna implementera läkarbesök via app.
I underlaget beskrivs förslag till vägval och lösning för en implementering.
Region Kronoberg har idag möjlighet att erbjuda läkarbesök via video men detta
används i dagsläget ytterst marginellt. Implementering av videobesök via app är en mer
tillgänglig form. Förslaget är att videobesök inte bara ska kunna användas av läkare utan
att applikationen också ska stödja att patienten även kan träffa andra professioner i ett
videobesök oberoende av vårdenhet. Den lösning som förordas är att Region
Kronoberg använder videobesök via app är den applikation som redan är anskaffad och
som levereras av Cambio Cosmic under 2018 och bemannas med regionens egen
personal. Den lösningen möjliggör kontroll över journal- och patientsäkerhetsfrågor,
remisshantering, regelverk och avgifter. Vi kan erbjuda en sammanhållen journal
eftersom dokumentationen sker i Cosmic. Dessutom är det kostnadseffektivt om
regionen beslutar att använda sig av redan inhandlad lösning dvs Cosmic ebesök från
Cambio eftersom kostnaden finns i befintligt avtal och bemanningskostnaden är
oförändrad på verksamhet. Implementeringen sker genom att befintliga verksamheter
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utarbetar arbetsmodeller för att använda videobesök och webbokningar i nuvarande
system.
Med hänvisning till det fria vårdsökandet kan invånarna ändå oberoende av vald lösning
använda andra applikationer än regionens under förutsättning att något annat
landsting/region har avtal med en leverantör som levererar tjänsten inklusive
bemanning. Dessa vårdbesök genererar då kostnader för respektive vårdcentraler i
vårdval Kronoberg.
Yttranden
Roland Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
att ställa sig bakom lösningen att använda den applikation som redan är anskaffad och
som levereras av Cambio Cosmic under 2018 och bemannas med regionens egen
personal samt
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att säkerställa att
implementeringsprocessen fortgår enligt framtagen fakta i beslutsunderlaget.
Expedieras till

Roland Gustbée (M)
Thomas Ragnarsson (M)
Ove Löfqvist (M)
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut: Införande av digitala läkarbesök via app i Region Kronoberg
 Faktaunderlag införande av app november 2017
Paragrafen är justerad
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§127

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut

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

Nedanstående delegationsbeslut anmäls för kännedom:
Förslag till beslut

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

 17RK21-3
Planeringssekreterare kundval och privata vårdgivares
delegationsbeslut nr 29-53/2017: Beslut om vikarier för privata vårdgivare
 17RK2255-1 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 1/17
 17RK2255-2 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 2/17
 17RK2255-3 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 3/17
 17RK2255-4 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 4/17
 17RK2255-5 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 5/17
 17RK2255-6 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 6/17
 17RK2255-7 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 7/17
 17RK2255-8 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 8/17
 17RK2255-9 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 9/17
 17RK2255-10 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 10/17
 17RK2255-11 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 11/17
 17RK2255-12 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 12/17
 17RK2255-13 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 13/17
 17RK2255-14 Centrumchef medicinskt servicecentrumbeslut nr 14/17- Utlämnande
från biobank till En fas III
Paragrafen är justerad

Protokoll
Mötesdatum: 2017-12-20

§128

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

 17RK2348-1 Gåvobrev till Röntgenavdelningen, Ljungby Lasarett för inköp av
datortomografi-utrustning
 17PAN40-2 Rapport- Synpunkter till patientnämnden rörande Kirurgi- Ortopedoch Kvinnoklinikernas verksamheter
Paragrafen är justerad
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§129

Övriga informationsärenden
Beslut

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

Gratulation
Ordförande Charlotta Svanberg (S) och hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter
gratulerar Magnus Carlberg (S) som fyller 30 år.
Tack
Ordförande Charlotta Svanberg (S) tackade samtliga ledamöter och tjänstemän för ett
gott samarbete och tillönskade alla en god jul och ett gott nytt år.
Roland Gustbée (M) och alla oppositionsledamöter tackade Charlotta Svanberg (S) för
det gågna året och för det goda samarbetsklimat som finns i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Tryggve Svensson (V) tackar, å hela hälso- och sjukvårdsnämndens vägnar, ordförande
Charlotta Svanberg (S) för det gångna året med en julblomma.

Paragrafen är justerad

