Växjö 2019-11-25

Interpellationssvar angående BB

Kerstin Wiréhn (V) har inkommit med en interpellation där hon ställer frågor
angående BB i Växjö. Kerstin beskriver att hon läst i en tidningsartikel om ett par
boende i Ljungby som fått åka mellan Ljungby och BB i Växjö och att de slutligen
tvingades föda utomhus. Mot bakgrund av detta ställs i interpellationen en fråga:
-

Vilka slutsatser har dragits av detta misslyckande och vad har gjorts för att
det inte ska hända igen?

I kontakt med verksamhetschefen på Kvinnokliniken framkommer att patienten i
detta fall har vänt sig till IVO (Inspektionen får vård och omsorg).
Verksamhetschefen välkomnar IVO:s utredning och kan inte uttala sig i det
specifika fallet innan IVO har återkommit i ärendet.
Eftersom utredningen inte är klar kan inte heller jag dra några slutsatser av det
specifika fallet.
Generellt kan man konstatera att det aldrig går att garantera till 100% att
vårdtagare ska hinna till ett lasarett i tid, oavsett var lasarettet ligger. Ju närmare
man bor till ett BB desto mindre är risken för incidenter som den interpellanten
beskriver. Alla kan dock inte bo vägg i vägg med en förlossningsklinik. Slumpen
kan också göra att det vid enstaka tillfällen blir fullt på förlossningen och
föräldrarna hänvisas till ett annat sjukhus.
Patientsäkerhet i samband med förlossning handlar inte enbart om geografi och
antalet utbudspunkter. Det är också en fråga om att personalen ska ha rätt
kvalifikationer och erfarenhet av förlossningar samt att man arbetar enligt
medicinska riktlinjer och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Kvinnokliniken har förbättringsarbeten som pågår inom flertalet områden och
verksamheten arbetar ständigt för att vara en trygghet och ett stöd för föräldrar
under deras graviditet och förlossningstid. Kliniken arbetar också aktivt med
patientsäkerhet, vilket är ett prioriterat arbete av såväl den politiska som
tjänstemannaledningen.
Roland Gustbée
Ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Interpellationssvar angående ultraljudsundersökningar
på Ljungby lasarett

Henrietta Serrate (S) har ställt en interpellation angående ultraljudsundersökningar
på Ljungby lasarett. Information för besvarande av interpellationen har inhämtats
från verksamhetschefen på kvinnokliniken.
Henrietta Serrate skriver i interpellationen att sommaren 2018 rapporterades att
inga ultraljudsundersökningar för gravida kunnat genomföras på Ljungby lasarett
sedan april månad då personal med ultraljudskompetens saknades.
Ultraljudsmottagning för gravida finns i Växjö. För att bli ultraljudsbarnmorska
krävs lång utbildning och möjlighet till att läras upp under flera år.
Ultraljudsmottagningen i Växjö har nyligen uppmärksammats i media för sina fina
resultat i undersökningar av hjärtan på foster. En stor del till den höga kompetens
som våra ultraljudsbarnmorskor har beror på möjlighet att gemensamt kunna
mötas för diskussioner och bildvisning angående fall på kliniken. Möten mellan
läkare och barnmorskor med ultraljudsspecialisering sker kontinuerligt.
Interpellationen avslutas med tre frågor:
1. Är det nu möjligt för gravida att genomgå ultraljudsundersökningar på Ljungby
lasarett?
Nej, tyvärr inte.
2. Om inte, när väntas det vara möjligt igen?
Då det nationellt finns en barnmorskebrist och Region Kronoberg redan i nuläget
har vakanser på barnmorskemottagningarna och även på ultraljudsmottagningen
bedömer verksamheten att det inte går att öppna ultraljudsmottagning i Ljungby
inom en snar framtid. När behovet av barnmorskor kan tillgodoses är svårt att sia
om. Vi utbildar nya barnmorskor i stor omfattning men då bristen är nationell är
det svårt att säga om alla de vi utbildar kommer stanna i regionen. Från det att en
ny barnmorska är färdig med sin utbildning tar det åtminstone 5 år innan den
personen kan börja inom ultraljud och ytterligare några år innan denna person är
självgående.
3. Vilka åtgärder vidtas för att liknande situation inte ska uppstå igen?
Region Kronoberg arbetar kontinuerligt med rekrytering och att vara en attraktiv
arbetsgivare för att behålla våra medarbetare längre.
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Svar på interpellation angående införandet
av yrkeslegitimation av hälso- och
sjukvårdskuratorer
Henrietta Serrate (S) har ställt interpellation till personalutskottets ordförande
Sven Sunesson (C) angående införandet av yrkeslegitimation av hälso- och
sjukvårdskuratorer.
Svar på frågorna i interpellationen angående legitimering av kuratorer.
1. Hur många kuratorer arbetar idag inom Region Kronobergs
verksamheter?
88 st
2. Hur många av dessa benämns som hälso- och sjukvårdskuratorer?
Inom Region Kronoberg används ännu inte titeln hälso- sjukvårdskurator.
3. Hur många av dessa möter kraven för legitimation?
Frågan är svår att besvara då Region Kronobergs medarbetares
utbildningsnivå ännu inte är kartlagt, arbetet pågår i och med
implementeringen av Kompetensportalen men är ännu inte färdigt.
Anledningen till varför en medarbetares utbildningsnivå är av vikt i denna
fråga är den att det krävs minst en socionomexamen eller annan relevant
utbildning för att legitimation som hälso- och sjukvårdskurator ska kunna
utfärdas.
Men om vi gör ett antagande om att:
Samtliga medarbetare med titel Kurator (78 st) har en socionomexamen eller
annan relevant utbildning skulle följande antal möta kravet för legitimation
just nu:
42 st har varit verksamma som kuratorer inom hälso- och sjukvården i minst
fem år.
Samtliga medarbetare med titel Kurator/psykoterapeut (10 st) har en
vidareutbildning, exempelvis en magister examen i socialt arbete eller steg 1
psykoterapiutbildning skulle följande antal möta kravet för legitimation just
nu:
8 st har varit verksamma som kuratorer/psykoterapeuter inom hälso- och
sjukvården i minst två år.
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4. Hur många av dessa kan med kompletterande utbildning nå
legitimation inom 5-årsperiod?
Då Region Kronobergs medarbetares utbildningsnivå ännu inte är kartlagt är
frågan svår att besvara men om vi utgår från ställda antagande från fråga 3
skulle samtliga av Region Kronobergs anställda Kuratorer (88 st) nå
legitimation inom en 5-årsperiod.
5. Har någon kontakt tagits med Linnéuniversitetet med anledning av
att de dragit tillbaka sin ansökan?
Region Kronoberg har inte tagit kontakt med Linnéuniversitetet efter det att
de dragit tillbaka sin ansökan.
6. Vilka kontakter har Region Kronoberg tagit med de lärosäten som
fått respektive ansökt om examensrätt?
Region Kronoberg har inte tagit kontakt med andra lärosäten som ansökt eller
erhållit examensrätt.
7. När kommer Region Kronoberg att ta emot praktikanter från
Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet och andra lärosäten?
Region Kronoberg och Linnéuniversitetet för fortfarande samtal om VFUavtal men enligt information från verksamheterna hoppas man på en lösning i
frågan inom kort.
8. När kommer en handlingsplan eller liknande för hur Region
Kronoberg ska använda och kompensera hälso- och
sjukvårdskuratorslegitimering?
Frågan om när en handlingsplan eller liknande för hur Region Kronoberg ska
använda och kompensera hälso- och sjukvårdskuratorslegitimeringen är svår
att besvara då inget ännu är färdigställt.
När det kommer till användandet av legitimerade hälso- och
sjukvårdskuratorer i verksamheterna är huvudregeln den att legitimeringen i
sig inte är knuten till en ensamrätt att utöva yrket. Avsikten med
legitimeringen är inte att reservera några särskilda arbetsuppgifter för hälsooch sjukvårdskuratorer, inte heller innebär den några förändrade
arbetsuppgifter och därmed inte heller en ökad svårighetsgrad.
När det kommer till att kompensera medarbetare för ansökningsavgiften för
legitimeringen som hälso- sjukvårdskuratorer framgår det av lagens förarbeten
att ansökan om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator ska vara
avgiftsbelagd och bekostas av den sökande. 1 Region Kronoberg ersätter inte
kostnaderna för ansökan om legitimering för övriga legitimationsyrken.
9. På vilket sätt kommer Region Kronoberg att underlätta för kuratorer
i våra verksamheter som vill vidareutbilda sig eller komplettera sin
utbildning för att bli legitimerade hälso- och sjukvårdskuratorer?

1

Prop. 2017/18:138 s. 28
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I och med att Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där det
finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och att all verksamhet ska så
långt som möjligt bygga på aktuell och evidensbaserad kunskap samt att
Regionen uppmuntrar intresset för utveckling, vidareutbildning, forskning,
innovation och omvärldsbevakning hos sina medarbetare 2 ska möjligheterna
för de kuratorer som vill vidareutbilda sig eller komplettera sin utbildning vara
goda.
Ett bra tillfälle att ta upp sin egen kompetensutveckling inom Region
Kronoberg är vid det årliga medarbetarsamtalet. Detta samtal handlar om
medarbetarens uppdrag, arbetssituation och utveckling och har, bland annat,
till syfte att klarlägga utvecklingsområden och behov av framtida
utvecklingsinsatser. Samtalet ska även mynna ut i en upprättad individuell
utvecklingsplan utifrån vad som framkommit under medarbetarsamtalet. 3
Sen ska det tilläggas att det är verksamheternas behov samt de ekonomiska
förutsättningarna som sätter ramarna för vilka eventuella utbildningsinsatser,
som framkommit i medarbetarsamtalet, som kan realiseras.

Sven Sunesson (C), personalutskottets ordförande

2

Information hämtad från Region Kronobergs policy för lika möjligheter och rättigheter i en
hållbar Region Kronoberg, avsnitt 4 Den goda arbetsplatsen.
3
Information hämtad från Region Kronobergs mall för medarbetarsamtal för medarbetare.
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Svar på interpellation frå n
Henrietta Serrate

Angående införandet av barnrättsbaserade beslutsunderlag
Barnkonventionen blir svensk lag från 1 januari 2020. Regionstyrelsen beslöt redan under 2018 att
Region Kronobergs egna styrande dokument såsom policy, budget, strategier, program, regelverk och
handlingsplaner som är föremål för politiska beslut och som berör barn och unga under 18 år ska
innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag.
Regionstyrelsens mening var att när något av dessa ovanstående dokument ska revideras eller
fastställas så ska ett barnrättsbaserat beslutsunderlag bifogas.
Region Kronobergs barnrättsstrateg har arbetat fram en modell enligt gällande lagstiftning som
handläggare ska arbeta efter i syfte att ta fram ett barnrättsbaserat beslutsunderlag till överklagbara
beslut, vilka omfattas av Barnkonventionen. Utbildning av nyckelfunktioner som handlägger ärenden
som är överklagbara pågår och är en aktivitet som också finns omnämnd i Hållbarhetsprogrammet.
Hittills har ovanstående beslut tillämpats på beslut avseende Hållbarhetsprogrammet, vilket
regionfullmäktige fastställde under 2019. I beredning av ny regional utvecklingsstrategi, samt
beredning av Trafikförsörjningsprogram kommer barnrättsbaserade beslutsunderlag vara en del.
Redan fastställda dokument kommer inte att revideras med anledning av lagen eftersom den börjar
gälla från 1 januari 2020.

Mikael Johansson (M), Regionstyrelsen ordförande
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Interpellationssvar angående barns rättigheter

Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsen, har inkommit med en
interpellation där frågor ställs om barns rättigheter i hälso- och sjukvården.
Det underlag som Serrate hänvisar till, som presenterades på hälso- och
sjukvårdsnämndens möte juni 2019 återfinns bifogat till detta faktaunderlag.
Rapporten Kartläggning kring inhämtande av barns åsikter inom hälso- och
sjukvård samt tandvård – uppföljning av närmare kronobergaren 2017-2027
skrevs våren 2019 av två studenter under handledning av regionens barn- och
människorättsstrateg.
Som rapporten redogör för så pågår arbete för att göra barn delaktiga inom flera
verksamhetsområden, men inte inom alla.
Inom ramen för uppföljning av hälso- och sjukvårdens utvecklingsstrategi
Närmare Kronobergaren har en dialog förts på tjänstemannanivå över hur ett
uppföljningsarbete skulle kunna systematiseras. Här inkluderas dock både barn
som patienter och barn som närstående. Rapporten ovan utgör ett bra underlag
för fortsatt arbete. För att systematisera uppföljningen behöver ett arbete göras
för att säkerställa ett frågebatteri med validerade frågor. Då det i dagsläget inte
finns något uppdrag kopplat till detta finns inte några beslut tagna om fortsatt
hantering.
Den 19 februari 2019 beslutade Regionstyrelsen att ”Region Kronobergs egna
styrande dokument såsom policy, budget, strategier, program, regelverk, och
handlingsplaner som är föremål för politiska beslut och som berör barn och unga
under 18 år ska innehålla barnrättsbaserade beslutsunderlag” (19RGK314 § 33)
I barnrättsbaserade beslutsunderlag ingår delaktighet som en central del.
Barnrättsbaserade beslutsunderlag har dock ännu inte implementerats på ett
systematiskt sätt i Region Kronoberg. Utifrån Region Kronobergs
hållbarhetsprogram 2019-2023 och den plan för genomförande och uppföljning
av hållbarhetsprogrammet - 2020 återfinns dock ett uppdrag att genomföra detta.
Delmålet ligger inom god livsmiljö och hälsa och är formulerat som följande:
”Barnrättsbaserade beslutsunderlag. Med anledning av att barnkonventionen blir
lag 1 januari 2020 ska barnrättsbaserade beslutsunderlag användas vid alla
verksamhetsförändringar som berör barn under 18 år. Personal ska erbjudas
utbildning i barnrättsbaserade beslutsunderlag”.
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Chefer ansvarar för att berörda chefer och medarbetare utbildas och regionens
barnrättsstrateg är resursperson för genomförande av utbildning. Avstämning
kommer att ske två gånger per år.
Henrietta Serrate avslutar med tre frågor:
1. Vilka slutsatser drog hälso- och sjukvårdsnämnden av kartläggningen av barn
och ungas delaktighet?
Nämnden beslutade att notera informationen. Däremot drog säkerligen enskilda
ledamöter slutsatser. Min egen reflektion är att det görs väldigt mycket och att
arbetet kommit ganska långt på en kort tid.
2. Finns möjlighet för regionstyrelsen att ta del av samma kartläggning och
information som hälso- och sjukvårdsnämnden?
Ja, rapporten bifogas och det går säkerligen att få en föredragning av den.
3. Har något arbete inletts med att systematiskt fånga upp barn och ungas
delaktighet och upplevelser i hälso- och sjukvård som berör dem som patienter?
Se redovisning ovan.
Roland Gustbée
Ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Kartläggning kring inhämtande av
barns åsikter inom hälso- och
sjukvård samt tandvård
UPPFÖLJNING AV NÄRMARE KRONOBERGAREN 2017-2027

Emma Nordstrand och Manfred Löwgren
Människorätts- och barnrättspraktikanter
Handledare: Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg
Kansliet
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Bakgrund
När en utformning av utvärdering av strategin Närmare Kronobergaren 2017-2027
diskuterades framkom det att det saknades en överblick kring i vilken omfattning hälsooch sjukvården samt tandvården inhämtar barns åsikter. Barn under 18 år är rättighetsbärare
med rätt att vara delaktiga i alla frågor som berör dem och Region Kronoberg har ett ansvar
för att inhämta barns åsikter samt beakta det barnen förmedlar i relation till deras ålder och
mognad (artikel 12, barnkonventionen). Syftet med denna kartläggning var att visa på hur
verksamheterna i dagsläget inhämtar barns åsikter relaterat till de löften som finns i
strategin samt peka på områden där vårt arbete med barns delaktighet kan förbättras.
Intervjuer har genomförts med ansvariga chefer och berörda medarbetare inom följande
verksamheter som ofta kommer i kontakt med barn:
● Barn- och ungdomshabiliteringen
● Barn-och ungdomskliniken
● Barn- och ungdomspsykiatrin
● Familjehälsan
● Folktandvården
● Primärvården
Intervjuerna har kretsat kring om, när och hur inhämtning av barns åsikter sker, vilka barn
och unga som involveras och hur informationen som inhämtas sedan har används.
Habiliteringen och tandvården har även intervjuats om hur man inhämtar vuxnas åsikter.
Två av verksamheterna, familjehälsan och primärvården, svarade att de inte inhämtar barns
åsikter på något sätt och därför utfördes inga intervjuer med dem.
Denna kartläggning presenterar först varje verksamhet för sig, följt av en diskussion kring
det sammanställda resultatet med utgångspunkt i strategins olika löften.

Habiliteringen samt barn- och ungdomshabiliteringen
Intervju genomförd med Åsa Boman (verksamhetschef för barn- och ungdomshabiliteringen) och Margaretha
Danielsson (avdelningschef habiliteringen)

Verksamheten
Habiliteringen samt Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar för att stödja barn, ungdomar
och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Arbetet är oftast teambaserat och består av
att göra bedömningar, ge råd, stöd, utbildning och behandling.
Patienterna får träffa många olika professioner, ibland upp till tio olika personer. Det kan
handla arbetsterapeuter, pedagoger, tolkar och socionomer. På habiliteringen är målet att
patienterna ska kunna leva så självständigt som möjligt, och att de ska kunna klara sig
själva i skolan, i hemmet och liknande.

Barns delaktighet i sin vård
De uppger att det är en naturlig del i arbetet på habiliteringen att göra barn delaktiga. När
det inte är möjligt att göra barnen direkt delaktiga fattas beslut tillsammans med
vårdnadshavare. Barnen får dock alltid veta vad som kommer att hända, även om de inte är
med i beslutsprocessen. Barns vilja och möjlighet att vara delaktiga sträcker sig på en skala
från att inte alls vilja vara delaktig samt inte veta vilken hjälp som finns, till att vilja vara
delaktig så mycket som möjligt samt att vara tydliga med vad de vill ha för hjälp. I vissa
fall är det svårt för personalen att göra barn delaktiga, till exempel när det rör sig om barn
med funktionsnedsättningar som de inte har kunskap om hur de ska bemöta.
Alla barn har olika sätt och olika förmågor att kommunicera. För att hantera detta jobbar
barn- och ungdomshabiliteringen mycket med olika individbaserade kommunikationssätt,
till exempel med bilder och leksaker.
Vid det första mötet får barnet (utifrån ålder och mognad) berätta om vilka behov de har
och vilken hjälp de vill ha, samt får information om vilken hjälp som finns att få. Förutom
det första mötet kan patienten även ha samtal med psykologer, kuratorer och olika
samtalsgrupper med andra patienter, där de diskuterar hur barnen och personalen kan
bemöta olika problem. Vad man pratat om under dessa samtal stäms sedan av under
utformandet habiliteringsplanen. På habiliteringen är man väldigt noga med att alla ska få
rätt insatser efter behov. Vissa behöver ges mer tid för att man ska kunna bedöma vad som
är rätt insats för just dem. Till exempel har vissa nyanlända aldrig fått hjälp förut och det
kan därför ta tid att göra en bedömning.

En gång per år har habiliteringen ett möte med patienten och vårdnadshavare där de gör en
uppföljning av habiliteringsplanen. Om barnet bedöms vara moget att göra en egen
planering behöver vårdnadshavaren inte delta. Under mötet bestäms vilken vård patienten
ska ha under det kommande året, och all vård utgår sedan från denna planering.

Enkätundersökningar
Under de tre senaste åren har barn- och ungdomshabiliteringen gjort enkätundersökningar
två gånger per år. Enkäterna fokuserar på bemötandet från bland annat behandlare,
receptionen, annan personal, och upplevelsen i sin helhet. Efter att de fått in resultaten från
enkäten gör de en sammanställning av svaren.
Målet med enkäten är att förbättra verksamheten. De lägger mest fokus på vad
verksamheten gör bra, som de ska fortsätta med, och vad man skulle behöva göra mer av.
Om det är något i verksamheten som man bedömer behöver förbättras försöker de att jobba
med det. Om de får in resultat som de inte kan göra något åt, men som någon annan
verksamhet kan påverka, skickar de vidare resultaten till den verksamheten.
Enkäterna utförs på en pekskärm, där man får besvara frågor när man är klar med besöket
och ska lämna. Fram tills det att barnet är tio år är det vårdnadshavarna som svarar på
enkäten. De uppmuntras dock att svara tillsammans med barnet för att det ska vara barnets
upplevelse som avgör hur de svarar. Efter att barnet har fyllt tio år är det barnet som ska
svara på enkäten själv, om det är möjligt.
Eftersom habiliteringen inte får ta in namn och personuppgifter i enkäten kan de inte heller
kartlägga vem som svarar, till exempel om det finns någon särskild grupp som svarar i mer
eller mindre utsträckning än andra. Enkäten finns på flera olika språk för att alla ska kunna
svara på den. De uppmanar också alla till att svara på enkäten. Enkäterna har mellan 65
procent och 75 procent svarsfrekvens.
Trots att de redan har en enkät med en relativt hög svarsfrekvens finns det planer på att
modernisera inhämtningen av barns åsikter ytterligare, vilket utmanas av att de inte får
skicka ut enkäter via mail eller liknande på grund av sekretess.
Tidigare har habiliteringen haft en habiliteringsenkät där patienter fick fylla i hur de
upplevde att de individuella målen uppfyllts. Den enkäten ska nu ersättas med SKL:s
nationella patientenkät för habilitering för år 2019. Denna enkät handlar mer om att man
ska kunna jämföra olika habiliteringsinstanser med varandra.

Brukarråd
Ett annat sätt som habiliteringen inhämtar åsikter på är genom brukarråd. Brukarråden är en
mötesarena för företrädare för patienter. Brukarrådens möten hålls två gånger per år. Det är
representanter från olika föreningar (föräldraföreningar och patientföreningar), patienter,
vårdnadshavare, och avdelningschefer som deltar i mötena. Oftast är det föräldrarna som
deltar i brukarråden som gäller barn och unga, men det finns även ungdomsgrupper där
ungdomar själva får komma till tals.

Arbetsprocesser
Avdelningen har även gjort patienter delaktiga i frågor om arbetsprocesser. Då har
ansvariga t.ex. skickat ut enkäter, eller träffats i arbetsgrupper för att diskutera eventuella
förbättringsområden.

Barn- och ungdomskliniken
Intervju genomförd med Anna Bärtås (verksamhetschef)

Verksamheten
Barn- och ungdomskliniken bedriver specialistvård för barn och ungdomar 0-18 år.
Kliniken består av barn- och ungdomsmottagningar, barn- och ungdomsavdelning 11,
barnakuten, barndagvården, barnhälsovården, barn- och ungdomshälsan, barnlogopeder,
lekterapin, mödra- och barnhälsovårdspsykologer, neonatalavdelning 10 samt
sjukhusskolan.

Barns delaktighet i sin vård
Barn- och ungdomskliniken anser att kommunikation med både vårdnadshavare och barn är
en viktig del i deras arbete. Inför besök är det till exempel viktigt att ge information för att
förbereda barnet på vad som ska ske. De låter även barnet vara med och påverka hur det
ska ske, genom att till exempel fråga om barnet vill lyssna på musik eller ha med sig en
nalle under besöket.
Graden av barnets delaktighet beror på situation samt ålder och mognad. Vårdnadshavarna
får ofta ett större utrymme i kommunikationen med vårdgivarna när barnen är små. På barnoch ungdomskliniken är de dock noga med att tidigt involvera barnet så långt det är möjligt.
Redan när barnet är ett spädbarn arbetar de med att tolka uttryck och signaler. För att kunna
göra detta använder de sig av olika system, bland annat “NIDCAP” och “Fine”.
Vid vård av barn som inte kan svenska använder de sig alltid av tolk. Ofta används
telefontolk, bland annat på grund av att mycket av vården sker nattetid och att det därför
kan vara svårt att få tag på en tolk som kan vara på plats.

Webbenkät
Barn- och ungdomskliniken har sedan ett par år tillbaka inhämtat barns åsikter genom en
elektronisk webbenkät som besvarats via Ipad och en digital “pelare” som stått på olika
platser. Enkäten har cirkulerat mellan olika verksamheter, där varje verksamhet haft den
cirka sex veckor i taget beroende på hur många som svarar. Enkäten besvaras av barnen
själva från att de är tio år, och innan dess av deras vårdnadshavare. Det är två olika enkäter
beroende på om det är vårdnadshavare eller barn som svarar. Frågorna ställda till
vårdnadshavarna uppmuntrar till att inkludera barnet i svaren, till exempel genom frågor
som “Hur upplevde ditt barn besöket?”.

Frågorna berör såväl bemötande som vården i sig. De flesta frågor rör den enskilda
mottagningen men det finns även frågor som är aktuella för barn- och ungdomskliniken i
stort, till exempel frågor om hur patienten har fått information. De har valt att fokusera på
enskilda mottagningar i utformningen av frågor eftersom enkäten är ganska kort.
I enkäten som besvaras av vårdnadshavarna finns det frågor om vårdnadshavarens kön,
ursprungsland, utbildningsnivå, sysselsättning, samt barnets kön och ålder. I enkäten som
barnen själva besvarar ställs det frågor om ålder, ursprungsland och kön.
Enkäten ges endast på svenska. Vilka som svarar på enkäten beror också på patientens
mående. Det blir en viss överrepresentation i svaren från patienter som mår bättre eftersom
de som mår sämre ofta inte orkar svara. Svarsfrekvensen är god, även om de inte känner till
exakta siffror. Hur man uppmuntrar till deltagande i enkäten varierar mellan
verksamheterna. Vissa har haft en plansch i väntrummet med information om enkäten,
medan de som varit inlagda får information direkt om att de ska göra en enkät i samband
med utskrivning. Läkare har inte fått i uppdrag att dela ut enkäten.
Resultatet av enkäterna omhändertas av varje avdelningschef. Resultaten av samtliga
enkäter och hur man kan gå vidare utifrån dem har även diskuterats gemensamt mellan alla
chefer. Detta har skett ungefär en gång per år. Hittills har svaren på enkäten varit mycket
positiva. På barn- och ungdomskliniken har de specialistutbildningar i att arbeta med barn,
vilket kan vara en orsak till detta.
Trots positiva resultat vill de på barn-och ungdomskliniken ändå arbeta vidare med att
förbättra både verksamheten och enkäten. Hur de ska utveckla enkäten är ännu inte bestämt,
men de anser att den till viss del är för generell och övergripande. Det är svårt att hitta
förbättringsområden med endast positiva resultat, och mer detaljerade frågor behövs för att
identifiera vad verksamheten kan förbättra. Tidigare har de arbetat med fokusgrupper, och
de ser det som en möjlighet att använda denna metod igen för att inhämta barns åsikter på
ett mer detaljerat plan.

Barn involverade i utvecklingsprojekt
Barn- och ungdomskliniken har även involverat patienter i olika utvecklingsprojekt, bland
annat ett i projekt om rehabilitering för barn tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin
samt habiliteringen. De har då intervjuat hela familjer, både barn och vårdnadshavare.
Deltagarna har valts ut utifrån att de har en vårdkontakt på barn-och ungdomskliniken och
har de behov som projektet avser. Om detta innebär att även familjer som inte är

svensktalande involveras är de osäkra på, men antar att de involveras med hjälp av tolk.
Ansvarig för rehabiliteringsprojektet är en rehabsamordnare.

Utvärdering utifrån Närmare Kronobergaren
På barn- och ungdomskliniken ser de det som ett steg framåt att man i Region Kronoberg
uttalat en strävan att på ett mer strukturerat sätt inhämta barns åsikter. Dock anser de inte
att Närmare Kronobergaren inneburit något nytt för dem. Snarare befäster strategin att de
arbetar på rätt sätt. Barn- och ungdomskliniken anser sig vara duktiga på att involvera barn
i deras vård. Nu vill de bli bättre på att även involvera barnen i upplägget av vården.
Strategin har därför använts i arbetet med den nya verksamhetsplanen och vid
utbildningsdagar.

Barn- och ungdomspsykiatrin
Intervju genomförd med Annki Håkansson (kliniksekreterare) och Katarina Carlzon
(avdelningschef)

Verksamheten
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken bedriver länsövergripande psykiatrisk vård för
barn och ungdomar under 18 år. Arbetet är oftast teambaserat bestående av olika
yrkeskompetenser. Kliniken består av fyra allmänpsykiatriska mottagningar, en
ätmottagning, en småbarnsmottagning och en mottagning i Ljungby.

Barns delaktighet i sin vård
När behandling av ett barn påbörjas använder de en intervjumall (BCFPI) för att utvärdera
hur barnet mår psykiskt inom olika livsområden. Utvärdering sker tillsammans med
vårdnadshavarna för barn under 13 är, och efter det deltar barnet ensamt. Utvärderingen gör
det möjligt för barnet och vårdnadshavarna att vara delaktiga och att uttrycka sina behov.
Men det är ändå en läkare som sedan fattar beslut om och hur behandling ska ges.
Delaktighet i vården på barn- och ungdomspsykiatrin beror mycket på individen. Barn som
kommer hit mår ofta dåligt och kan ha svårt att kommunicera och uttrycka sig. Det kan då
vara svårt att göra dem delaktiga i utformandet av behandlingen. Med vissa barn leker och
ritar personalen för att få reda på hur barnen mår. När barnen är små pratar personalen
mycket med vårdnadshavarna.
Under samtal med barn försöker personalen alltid att diskutera kring sammanhanget; vad
som ska ske under mötet och varför. Detta kan bidra till att barn känner sig delaktiga.
Ibland frågar de även barnen om vad de tyckte om mötet eller samtalet. Det kan dock vara
en skillnad mellan att svara på den frågan direkt efter ett samtal och att svara senare när
man hunnit bearbeta vad man pratat om. Det kan därför ifrågasättas om svaren på dessa
frågor är relevanta, och de följs inte heller upp systematiskt.
Viktigt för delaktigheten är förtroende. Barn som känner förtroende för behandlaren
berättar mer om vad de vill och upplever att de behöver. I många fall gör dock behandlaren
en annan bedömning av vad barnet behöver.

Föräldrars delaktighet i barnets vård
Det är viktigt att göra föräldrarna delaktiga i behandlingen på barn-och ungdomspsykiatrin.
Avdelningen erbjuder föräldrautbildningar där föräldrar får kunskap om sitt barns diagnos.
De använder sig till exempel av programmet “Cope” som hjälper föräldrar att bättre förstå
sitt barn. Dessutom erbjuds föräldrastödjande samtal. I vissa fall får föräldrarna en egen
kurator, som sedan samarbetar med den kurator som pratar med barnet. I fall där barn inte
kommer till inbokade besök är föräldrastödjande insatser ett första steg i vårdkontakten, i
form av att hjälpa föräldrarna att motivera barnet att komma. Att komma är alltid frivilligt
men de försöker alltid ta reda på varför ett barn uteblir från besök.

Ingen systematisk inhämtning av barns åsikter
I dagsläget inhämtas inte barns eller föräldrars åsikter systematiskt på barn- och
ungdomspsykiatrin. Tidigare har de bett barn och föräldrar att svara på frågor om vad de
tyckte om besöket och om att komma till avdelningen via en dator som fanns på plats. Det
gjordes sedan en sammanställning av svaren. Svaren de fick var positiva, men deltagandet
lågt. Detta sätt att inhämta åsikter användes runt 2015. Nuvarande personal vet inte vilka
frågor som ställdes.
Avdelningen har tidigare varit en del av en nationell undersökning för alla barn- och
ungdomspsykiatriska kliniker där enkäter skickades via brev till 13 - 15-åringar. Deltagarna
kunde svara i pappersform eller via en app. Enkäten tog omkring 15-20 minuter att besvara.
Avdelningen i Växjö har inte fått någon annan återkoppling utifrån denna enkät än att det
varit mycket lågt deltagande. Nationella enkäter kan avdelningen inte påverka utformandet
av. Vissa nationella enkäter har två delar; en för vårdnadshavare att svara på och en som
riktar sig direkt till barnen.

Funderingar kring att inhämta barns åsikter
Förutom ovan nämnda undersökningar har avdelningen inte inhämtat barns eller föräldrars
åsikter via enkäter eller på något annat sätt. Personalen har diskuterat mycket kring hur det
skulle kunna göras. De anser att det är viktigt att undersökningar om hur barnen upplever
vården är enkla, snabba och lättillgängliga. Detta för att många barn har bråttom iväg efter
besöket till skola och bussar etc., samt att de och många av deras föräldrar mår dåligt och
kan ha svårt att ta till sig större enkäter med mycket papper.
Att utvärdera verksamheten och barns delaktighet skulle också behöva göras med mer än
endast frågor till barnen och vårdnadshavarna. Det kan å ena sidan vara svårt att utvärdera

en behandlare som barnet fått förtroende för och deras maktförhållande kan påverka svaren.
Om barnet å andra sidan saknar förtroende för en behandlare kan det vara svårt att få barnet
att prata.
Det kan även vara svårt för avdelningen att ställa och för barnen att svara på frågor om
innehållet i behandlingen av andra anledningar. Vissa lagar om t.ex. sekretess begränsar
möjligheten att prata om detaljer och barnen kanske inte alltid förstår alla delar av
behandlingen. Däremot skulle barnen kunna svara på hur de mår eller hur något fungerar
efter behandlingen i förhållande till hur det var innan.
Personalen ser även möjligheter att utveckla inhämtande av barns åsikter med hjälp av
teknik och digitaliserade verktyg. De skulle t.ex. kunna skapa enklare digitala
utvärderingsformer, så som direkta frågor med ja- och nej-svar. Sådana utvärderingar skulle
även kunna besvaras av små barn, t.ex. i samband med att man går ut från
behandlingsrummet. Andra förslag som diskuterades under samtalet med avdelningen var
att använda intervjumallen som används vid första besöket i samband med att man avslutar
behandling, samt att inkludera en länk till en eventuell undersökning i SMS-påminnelser
om besökstider.
Förutom nya och mer effektiva sätt att inhämta barns åsikter finns ett behov av att
effektivisera vårdprocesser inom barn- och ungdomspsykiatrin. Barnen ska inte behöva
träffa för många olika personer och inte heller ha för många besök, i synnerhet inte när det
är så långa köer. Barn kan vara mycket delaktiga i vården när man väl påbörjat behandling,
men sällan innan. Vårdkedjan behöver därför bli tydligare.

Folktandvården
Intervju genomförd med Veronika Lockby (klinikchef TVC Folktandvården Linné)

Verksamhet
Den största verksamheten inom tandvården i Region Kronoberg är allmäntandvård, det vill
säga vanlig tandvård för barn, ungdomar och vuxna. I Kronoberg finns 19
allmäntandvårdskliniker. Folktandvården möter både barn och vuxna, vid rutinmässiga
kontroller såväl som vid mer avancerade ingrepp och akuttandvård.

Barns delaktighet i sin vård
Inom Folktandvården i Region Kronoberg har det inte haft något organiserat sätt att
inhämta barns och ungas åsikter om vården. Det är däremot en klinik, Folktandvården Norr,
som har haft en station där man i samband med att man lämnar kan trycka på antingen en
glad, ledsen, eller neutral gubbe, för att se vad patienterna har tyckt om besöket. Alla som
besöker Folktandvården har kunnat svara på denna, och de vet därför inte vem som har eller
inte har svarat. De vet inte heller om barn har fått svara själva, eller om vårdnadshavare
svarat åt dem.
Dessa sätt att inhämta barns åsikter på har dock inte spridits i den större organisationen.
Fler exempel kan därför finnas utan att man känner till det i resten av verksamheten.
Folktandvården låter barn, eller en vårdnadshavare om barnet inte själv kan, vara delaktig
och bestämma om sådant som är möjligt. Under besök är de noga med att lyssna på barnen
snarare än på vårdnadshavarna. De anser dock att det är viktigt att även göra
vårdnadshavarna delaktiga i sitt barns vård, och har därför infört mobilförbud i
besöksrummen för att säkerställa att vårdnadshavarna är närvarande och medvetna om vad
som sker.
Barnen involveras från första besöket, men hur och till vilken grad delaktigheten sker
varierar utifrån ålder och mognad. Ofta handlar delaktigheten om information om vilken
vård som erbjuds som patienten sedan kan tacka ja eller nej till, så länge det inte handlar
om absolut nödvändig vård. Det finns dock situationer där barnen kan involveras mer i hur
behandlingen ska ske. Till exempel kan de i vissa fall välja hur de ska få sin bedövning.

Inför större ingrepp på barn genomförs så kallad “inskolning”. Folktandvården berättar då
om varje steg i behandlingen för att barnet ska få kännedom om vad som kommer att
hända.
På Folktandvården tycker de att inskolningen är viktigt för att barnet ska känna sig tryggt
vid det aktuella vårdtillfället men även inför den fortsatta vårdkontakten. De berättar därför
för vårdnadshavarna om varför det är viktigt med inskolningen, även om det tar extra tid,
och kan kännas som onödigt för vårdnadshavarna
När Folktandvården träffar mindre barn, barn med sämre kommunikationsförmåga, eller
barn som inte pratar svenska, använder de bilder för att berätta om vad som kommer hända.
De använder också tolk via telefon när de träffar barn som inte pratar svenska.

Besök på skolor
Folktandvården besöker alla skolor i regionen för att prata om hälsa utifrån ett
tandvårdsperspektiv. De besöker elever i andra klass och femte klass. Varje besök tar cirka
20-40 minuter. Besöken är under utveckling och de planerar att utöka till att träffa
förskoleklass, lågstadiet, mellanstadiet, och högstadiet. De vill göra besöken mindre
föreläsningsliknande och istället ha ett större deltagande från eleverna. De besöken som
sker i högstadiet ska eventuellt inkludera information om tobak och hur det påverkar
munhälsan. De ser även möjligheter med att inhämta åsikter från barn i samband med
skolbesöken. I arbetet med att utveckla skolbesöken har de tittat på liknande verksamheter i
Jönköping, Kalmar och Västra Götalandsregionen.

Enkäter
Folktandvården håller även på att utveckla enkäter som ska besvaras av patienter från 13 år
och uppåt från och med år 2019. Enkäterna ska besvaras i samband med besök under en
undersökningsperiod, där varje klinik genomför undersökningen i cirka två veckor.
Tekniken (t.ex. IPads) som behövs för att besvara enkäterna skickas sedan vidare till nästa
klinik. I enkäten samlas information in om ålder och kön på deltagaren, och frågor som
ställs gäller till exempel innehållet i kallelsen och om man fått den i god tid. Enkäten
kommer endast att kunna besvaras på svenska på grund av de höga kostnader som flera
språk hade inneburit. Svaren som kommer in ska användas för att identifiera
förbättringsområden inom Folktandvården.

Vuxnas åsikter
Vad gäller de vuxna patienterna har Folktandvården ytterligare sätt att inhämta åsikter på.
Enkäter till vuxna patienter skickas ut vartannat år. Man har även ställt frågor till vuxna i
samband med “Munhälsans dag”, då Folktandvårdens mobila tandklinik stått på bland
annat torget i Växjö. Under sådana dagar har cirka 150 personer svarat på frågor, som sett
lite olika ut beroende på om personen i fråga är patient hos Folktandvården eller inte. Att
man även ställer frågor till vuxna som inte är patienter hos Folktandvården möjliggör
jämförelser med privat tandvård. Folktandvården diskuterar även att inhämta vuxnas åsikter
genom medborgardialoger eller medborgarpaneler, men inga beslut är fattade.

Familjehälsan
Familjehälsan uppger att de inte inhämtar åsikter från barn eller deras vårdnadshavare och har
därför inte inkluderats i denna kartläggning.

Primärvården
Primärvården uppger att de inte inhämtar åsikter från barn och har därför inte inkluderats i
denna kartläggning.

Analys utifrån löftena i Närmare Kronobergaren
Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet av kartläggningen av inhämtandet av
barns åsikter relaterade till löftena i Närmare Kronobergaren.
BUH1 = Barn- och ungdomshabiliteringens verksamhetsegna enkät för ungdomar
BUH2 = Barn- och ungdomshabiliteringens verksamhetsegna enkät för närstående
BUH3 = Barn- och ungdomshabiliteringens nationella enkät från 2017
BUH4 = Barn- och ungdomshabiliteringens nationella enkät som påbörjas 2018
BUK1 = Barn- och ungdomsklinikens enkät mot barnen
BUK2 = Barn- och ungdomsklinikens enkät mot vårdnadshavarna
FTV = Folktandvårdens kommande enkät

1. I Kronoberg ska vården vara till för alla
Vi ska erbjuda jämlik vård
Bakgrundsdata på barn i form av ålder, kön, bostadsort? Annat (sexuell läggning, etnisk
bakgrund, språk, könsidentitet/uttryck, funktionsnedsättning, religion).
Dessa bakgrundsfrågor används idag:
 Din ålder (antal år 10-18) − BUH1
 Barnets ålder (0-20 år) − BUH2
 Barnets kön (pojke/man eller flicka/kvinna) − BUH2
 Kön (Man/ Kvinna/Annat) – FTV
 Ditt kön (Man eller kvinna) – BUK1
 Ditt barns kön (Man eller kvinna) – BUK2
 I vilket land är du född? (Nordiska länderna/I ett annat land i Europa/I ett annat land utanför Europa) – BUK1/BUK2
 Utbildning, ange högsta (Förskola, grundskola/Yrkesskola, gymnasium/Högskola, universitet) – BUK2
 Sysselsättning (Yrkesarbetande/Studerande/Annat) – BUK2
 Frågor om sysselsättning och utbildning (enkäten fortfarande under utformning) − BUH4
Vi ska arbeta tillsammans för patientens bästa
Barns upplevelser av bemötande, trygghet, förtroende för personal/vården.
Dessa frågor används idag:
Bemötande:
 Blir du bemött på ett bra sätt? (3 smiley + vet inte) − BUH1
 Bemötte personalen dig med förståelse och engagemang? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Vände personalen sig direkt till dig, även om du hade någon med dig vid besöket? (Under utveckling,
inga svarsalternativ) – BUH4
 Bemötte personalen dig med respekt? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Läkarna/Ssk/Barnsköterskorna bemötte mig/barnet med respekt (Skala 1-10) – BUK1/BUK2
 Läkarna/Sjuksköterskorna/Barnsköterskorna visade engagemang; ”brydde sig om mig/barnet”
(Skala 1-10) – BUK1/BUK2
 Läkarna/Sjuksköterskorna/Barnsköterskorna verkade förstå hur jag/barnet upplevde min/sin
situation (Skala 1-10) – BUK1/BUK2
 Jag/barnet fick tala i enrum med läkarna/sjuksköterskorna vid de tillfällen som jag/barnet önskade
(Skala 1-10) – BUK1/BUK2
 Mina/barnets närstående bemöttes på ett bra sätt (Skala 1-10) – BUK1/BUK2
 Vad bör vi förbättra när det gäller personalens bemötande? (Från tandläkare/tandhygienist/tandsköterska/
personal i receptionen/annan personal) – FTV
 Vad bör vi förbättra när det gäller (olika professioners) bemötande? (Fritext) – FTV
Förtroende:
 Anser du att personalen hade tillräcklig kunskap om din funktionsnedsättning? (Under utveckling, inga
svarsalternativ) – BUH4
 Kände du förtroende för den personal som du träffade? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Kände du dig trygg under ditt besök på enheten? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Skulle du rekommendera enheten till någon i din situation? (Under utveckling, inga svarsalternativ) - BUH4
 Kan du tänka dig att på nytt söka denna avdelning vid framtida vårdbehov? (Ja, utan tvekan/JA, med viss
tvekan/Nej/Vet ej) – BUK1/BUK2
 Vad är anledningen till att du inte kan tänka dig att på nytt söka denna avdelning vid framtida
vårdbehov? (Fritext) – BUK1/BUK2

Nöjdhet och upplevd nytta:
 Är du nöjd med den hjälp du får? (3 smiley + vet inte) − BUH1
 Är det något särskilt du är nöjd med hos oss (Fritext) − BUH1
 Hur nöjd är du, totalt sett, med dagens besök? (1= mycket missnöjd, 10= mycket nöjd) FTV
 I vilken grad är du/ni nöjda med Habiliteringens insatser? (I låg grad/Mindre än hälften/Mer än hälften/I hög
grad) − BUH3
 Har du nytta av det vi gör? (3 smiley + vet inte) − BUH1
 Var besöket till nytta för dig? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Förstår vi dig och din situation? (3 smiley + vet inte) − BUH1
 I vilken grad anser du/ni att mål/målen sammantaget uppnåtts sedan förra planeringen? (I låg
grad/Mindre än hälften/Mer än hälften/I hög grad) − BUH3
 Det här var jag särskilt nöjd med (Fritext) – BUK1/BUK2
Förbättringsförslag:
 Skriv gärna förslag på hur vi kan bli bättre (Fritext) − BUH1
 Inom vilka områden anser du att vi bör bli bättre? (Information om behandling/egenvård/Information om
kostnader/Undersökning, behandling/Bemötande från personal/Delaktighet/Väntetider/Tillgänglighet (telefon, besökstid)
/Tillgänglighet (parkering, skyltning, handikappanpassning)/Hygien/Väntrum, behandlingsrum, lokaler/Annat område/Inget område)

– FTV
 Inom vilket annat område anser du att vi bör bli bättre? (Fritext) – FTV
 Förslag till förbättringar (Fritext) – BUK1/BUK2

2. I Kronoberg ska vården vara nära och samordnad
Vi ska utveckla nya sätt att vara tillgängliga
Barns åsikter om hur lätt barn upplever att det är att komma till vården (vårdbesökstider i
förhållande till kollektivtrafik, fysiska och virtuella möten).
Dessa frågor används idag:
Komma i kontakt med vården:
 I vilken grad har personalen varit lätt att få kontakt med? (I låg grad/Mindre än hälften/Mer än hälften/I hög
grad) − BUH3
 Var det är lätt att komma i kontakt med enheten? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
Lokaler och utrustning m.m.:
 Tyckte du att lokalerna var anpassade för dina behov? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Jag/barnet hade tillgång till den apparatur och utrustning som var nödvändig för min/barnets vård
(så gott som jag kan själv bedöma) (Skala 1-10) – BUK1/BUK2
 Jag/barnet hade tillgång till telefon/radio/TV/tidningar/Internet (Skala 1-10) BUK1/BUK2
 Jag hade en bekväm säng (Skala 1-10) – BUK1
Öppettider:
 Hur kan vi förbättra öppettiderna? (Fritext) – BUH2
 Vad bör vi förbättra när det gäller tillgängligheten via telefon/besökstid? (Telefontillgängligheten till
mottagningen/kundcenter/Lättare att hitta tid i webbtidboken till tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska/Lättare att få
besökstid/Annat) – FTV

Tillgänglighet:
 Vad bör vi förbättra när det gäller att ta sig fram till och på kliniken? (Parkering/Skyltning utanför
kliniken/Skyltning inne på kliniken/Handikappanpassning/Annat) – FTV
Vi ska erbjuda rätt vårdnivå i rätt tid
Barns kunskap om var man ska vända sig, om vilka vårdalternativ som finns. Barns
upplevelser av väntetider och kötider.
Dessa frågor används idag:
Kallelse:
 Anser du att ni fick kallelsen i god tid före besöket? (Instämmer helt/till stor del/delvis/inte alls) – BUH2
 Anser du att du fick kallelsen i god tid före besöket? (Ja/Nej/Har ej fått kallelse) – FTV
Väntetider:
 Vilka väntetider kan vi bli bättre på? (Från remiss till första kontakt/I väntrummet innan behandling eller
undersökning/Efter beslut om insats tills insats sker/Annat) – BUH2
 Vilka väntetider bör vi bli bättre på? (Från jag hört av mig tills jag fick komma till kliniken/Tiden mellan mina besök/I
väntrummet innan behandling eller undersökning/I receptionen/Annat) – FTV
 Hur upplevde du/barnet väntetiden? (Mycket lätt/Lätt/Varken lätt eller svår/Svår/Mycket svår) – BUK1/BUK2
Besök och insatser:
 I vilken grad har ni fått insatser i rimlig tid? (I låg grad/Mindre än hälften/Mer än hälften/I hög grad) − BUH3
 Fick du besöka enheten inom rimlig tid? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Jag/barnet fick bästa möjliga medicinska vård (undersökningar och behandlingar) så gott som jag
själv kan bedöma/effektiv smärtlindring (när jag/barnet behövde)/undersökningar och
behandlingar genomförda inom acceptabel väntetid vid detta vårdtillfälle/bäst möjliga stöd att
sköta min/barnets fysiska omvårdnad t ex med personlig hygien (Skala 1-10)– BUK1/BUK2

Vi ska erbjuda kontinuitet i vårdprocessen
Barns upplevelser av hur man samordnar över organisatoriska gränser i vårdprocessen.
Multisjuka/kroniskt sjuka barns upplevelser av kontinuitet i vårdkontakten. Inhämtar man
barns åsikter och upplevelser av fast vårdkontakt och individuell planering
Dessa frågor används idag:
Samordning:
 Anser du att enheten samarbetar med andra verksamheter i den utsträckning du behöver? (Under
utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
BUH1 = Barn- och ungdomshabiliteringens verksamhetsegna enkät för ungdomar
BUH2 = Barn- och ungdomshabiliteringens verksamhetsegna enkät för närstående
BUH3 = Barn- och ungdomshabiliteringens nationella enkät från 2017
BUH4 = Barn- och ungdomshabiliteringens nationella enkät som påbörjas 2018
BUK1 = Barn- och ungdomsklinikens enkät mot barnen
BUK2 = Barn- och ungdomsklinikens enkät mot vårdnadshavarna
FTV = Folktandvårdens kommande enkät

3. I Kronoberg ska invånarna kunna vara aktiva
medskapare i sin hälsa och vård
Vi ska vara en förebyggande och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Barns upplevelser och kunskap om egenvård och hälsoförebyggande levnadsvanor.
Dessa frågor används idag:
Egenvård
 Fick du tillräckligt med stöd för att lära dig hur du själv kan hantera din funktionsnedsättning/ditt
hjälpmedel? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4

Vi ska erbjuda varje patient hög delaktighet
Hur barn upplever sin delaktighet (dialog med barn och närstående, aktiva i planeringen och
genomförandet av den egna vården). Hur barn upplever våra lokaler och vårdmiljöer.
Dessa frågor används idag:
Upplevd delaktighet:
 Får du vara med och bestämma om hjälpen från oss? (3 Smiley + Vet inte) - BUH1
 I vilken grad har du/ni påverkat habiliteringsplaneringen? (I låg grad/Mindre än hälften/Mer än hälften/I hög
grad) - BUH3
 Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Var du delaktig i planeringen av din fortsatta vård? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Var du delaktig i den utsträckning du önskade? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Personalen lyssnade på mig dagens besök (Instämmer helt/ till stor del/ delvis/inte alls) − BUH2
 Vi pratade om rätt saker vid dagens besök (Instämmer helt/till stor del/delvis/inte alls) − BUH2
 Kom ni överens om nästa steg i din vård/behandling? (Under utveckling, inga svarsalternativ) – BUH4
 Jag/barnet hade bra möjlighet att samråda om beslut när det gälle min/barnets vård (Skala 1-10) –
BUK1BUK2
 Min/barnets vård styrdes av mina/barnets behov snarare än av personalens rutiner (Skala 1-10)
BUK1/BUK2
 Vad bör vi bättra när det gäller delaktighet? (Möjlighet att delta i beslut om min behandling/Möjlighet att tala med
tandläkaren om min behandling/Möjlighet att tala med tandhygienisten om min behandling/Annat) − FTV
 Vem har svarat? (Jag själv/Jag själv med hjälp av någon annan) − BUH1
Förbättringsförslag i kontakt med patienten:
 Inom vilka områden anser du att vi kan bli bättre? (Information/Bedömning, behandling och utredning/





Bemötande från personal/Medverkan och delaktighet för patienter och anhöriga/Väntetider/Tillgänglighet/Atmosfär eller fysisk
miljö på mottagningen/Annat område/Inget område) – BUH2

Inom vilket annat område anser du att vi kan bli bättre på (Fritext) – BUH2
Vad kan vi bli bättre på? (Genomförande av bedömning/behandling/utredning/Ha ett bättre utbud av
behandlingar/Erbjuda tätare kontakt eller besök/Annat) – BUH2
Vad kan vi bli bättre på? (Lyssna mer på mina synpunkter om hur problemen ska hanteras/Låta mig vara mer delaktig i
beslut om behandlingen/Låta mig bestämma vem/vilka som ska delta i samtalen/Annat) – BUH2
Vad kan personalen bli bättre på? (Bättre förståelse för min/barnets situation/Bemöta mig/barnet mer respektfullt/ Ge
mig/barnet mer uppriktiga svar på frågor/Bemöta mig/barnet mer positivt/Visa större intresse för min/barnets livssituation/Visa
större intresse för barnets livssituation/Visa större engagemang/Bry sig mer om barnet/Annat) – BUH2

Förbättringsförslag behandling m.m.:
 Hur kan vi bli bättre på att genomföra bedömningar/behandlingar/utredningar? (Fritext) – BUH2
 Vilka behandlingar saknar du i vårt utbud? (Fritext) – BUH2
 Vad bör vi förbättra när det gäller undersökning/behandling? (Fritext) − FTV
Förbättringsförslag lokaler m.m.:
 Det var en trivsam atmosfär på avdelningen (Skala 1-10) – BUK1/BUK2
 Vad bör vi förbättra när det gäller hygien? (Personalen kan bli bättre på att sprita sina händer/ Städning av
lokalerna/Annat) − FTV
 Vad bör vi förbättra när det gäller väntrum/behandlingsrum/lokaler? (Möblering i väntrummet/Förströelse i
väntrummet/Framkomlighet i behandlingsrummet/Annat) – FTV

Vi ska kommunicera professionellt
Barns behov av information tillgodoses, individanpassat information, säkerställt att
information har förståtts. Hur barn upplever att information förs över mellan vårdnivåer
och vårdgivare.
Dessa frågor används idag:
Information i kallelser:
 Vad tycker du om informationen i kallelsen? (Mycket lätt att förstå/Lätt/Varken lätt eller svår/Svår/Mycket svår/Har
inte läst kallelsen) – BUH2
 Innehöll kallelsen den information du behövde inför besöket? (Ja/Nej) – FTV
 Vilken information saknades i kallelsen? (Fritext) – FTV
Individanpassad information:
 Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod? (Under utveckling, inga svarsalternativ) –
BUH4
 Tog personalen hänsyn till dina egna erfarenheter av din funktionsnedsättning? (Under utveckling, inga
svarsalternativ) – BUH4
 Förklarade personalen behandlingen/insatsen på ett sätt som du förstod? (Under utveckling, inga
svarsalternativ) – BUH4
 Jag/barnet fick bra information om hur undersökningar och behandlingar skulle gå till/om
resultatet av undersökningar och behandlingar/egenvård; hur jag/barnet bäst bör sköta
min/barnets hälsa/vilken läkare som var ansvarig för min/barnets vård/vilken sjuksköterska som
var ansvarig för min/barnets omvård/hur mina/barnets mediciner så att jag/barnet förstod vilken
effekt de hade och hur de skulle användas. (Skala 1-10) – BUK1/BUK2
Förbättringsförslag runt information:
 Vilken information kan vi bli bättre på? (Om hur bedömningar, behandlingar och utredningar ska gå till/Om resultatet
av bedömningar, behandlingar och utredningar/Om hur planen ser ut framöver/Om hur jag bäst kan hjälpa mitt barn/Annat) –
BUH2
 Fick du information om din funktionsnedsättning i den utsträckning du önskade? (Under utveckling,
inga svarsalternativ) – BUH4
 Vad bör vi förbättra när det gäller information om kostnader? (Information om kostnaden för dagens
behandling/planerad behandling framöver/för att teckna Frisktandvårdsavtal/Annat) – FTV
 Vad bör vi förbättra när det gäller information om behandling? (Fritext) – FTV
BUH1 = Barn- och ungdomshabiliteringens verksamhetsegna enkät för ungdomar
BUH2 = Barn- och ungdomshabiliteringens verksamhetsegna enkät för närstående
BUH3 = Barn- och ungdomshabiliteringens nationella enkät från 2017
BUH4 = Barn- och ungdomshabiliteringens nationella enkät som påbörjas 2018
BUK1 = Barn- och ungdomsklinikens enkät mot barnen
BUK2 = Barn- och ungdomsklinikens enkät mot vårdnadshavarna

FTV = Folktandvårdens kommande enkät

Våra reflektioner
Det är vår förhoppning att dessa reflektioner kan bidra till ett mer enhetligt sätt att
inhämta barns åsikter för utvärderingen av strategin Närmare Kronobergaren 2017-2027:
● Hälso- och sjukvården saknar gemensamma systematiska sätt att inhämta barns
åsikter på. Fundera på hur goda exempel från barn- och ungdomshabiliteringen och
folktandvården kan bidra till en mer systematisk inhämtning av barns åsikter och
egenvårdskunskaper inom hela hälso- och sjukvården.
● Sekretesslagar och GDPR innebär att man bör fundera på hur en systematisk
inhämtning av barns (och vuxnas) åsikter kan inkludera de bakgrundsvariabler man
behöver för att säkerställa att alla barn, oavsett bakgrund, omfattas av de löften som
finns i strategin Närmare Kronobergaren 2017-2027, utifrån till exempel
diskrimineringslagen. Fundera över hur goda exempel från barn- och ungdomskliniken
kan vägleda andra verksamheter inom detta område.
● Vid en uppföljning av Närmare Kronobergare 2017-2027 bör hälso- och sjukvården bli
bättre på att efterfråga information om vilken kunskap barn och vuxna har om hur
vården samordnas över organisatoriska gränser, vilka vårdalternativ som finns, samt var
man ska vända sig för vidare vård.
● Om målet med uppföljningen av Närmare Kronobergaren 2017-2027 är att nå så många
som möjligt av länets befolkning och patienter inom vården bör hälso- och sjukvården
fundera över hur åsikter från de som inte kan svenska kan inkluderas, alternativt
analysera vilken konsekvens att inte inkludera denna målgrupp kan få för uppfyllandet
av strategin.
● Hälso- och sjukvården bör fundera över hur man, utöver att göra barn delaktiga under
själva vårdbesöket, kan göra dem delaktiga i utformning och utvärdering av vården.
● Att inhämta barns åsikter ställer krav på anpassning efter barnens ålder och mognad
samt barnets individuella behov av stöd. Hälso- och sjukvården bör fundera över hur
goda exempel från barn- och ungdomshabiliteringen och folktandvården kan inspirera
övriga verksamheter i uppföljningen av strategin Närmare Kronobergaren.
● Barn som rättighetsbärare har rätt att vara delaktiga och förmedla sina åsikter i alla
frågor som rör dem. Detta ställer krav på att hälso- och sjukvården även kontinuerligt
efterfråga hur barn upplever sin delaktighet utifrån hur vi ställer frågor och vad vi
frågar om.
● Slutligen en reflektion kring att även om denna kartläggning visar att det i viss
utsträckning ställs frågor till barn som är relevanta för utvärderingen av strategin
Närmare Kronobergaren 2017-2027, måste en diskussion föras i vilken utsträckning
dessa frågor är optimala för att utvärdera strategin som sådan.

Bilagor

Barn- och ungdomshabiliteringen
BUH1
Verksamhetsegen enkät i realtid för ungdomar
[Nummer] Svar anges med siffror.
[Text] Svar anges i textfält.
[Betyg] Endast ett svarsalternativ kan anges.

1)

Nummer Din ålder (antal år)
10-18

2)

Betyg

Har du nytta av det vi gör?
1) ;Smiley_VeryHappy.png
2) ;Smiley_Indifferent.png
3) ;Smiley_Sad.png
4) Vet inte;pict_DontKnow.png

3)

Betyg

Är du nöjd med den hjälp du får?
1) ;Smiley_VeryHappy.png
2) ;Smiley_Indifferent.png
3) ;Smiley_Sad.png
4) Vet inte;pict_DontKnow.png

4)

Betyg

Får du vara med och bestämma om hjälpen från oss?
1) ;Smiley_VeryHappy.png
2) ;Smiley_Indifferent.png
3) ;Smiley_Sad.png
4) Vet inte;pict_DontKnow.png

5)

Betyg

Blir du bemött på ett bra sätt?
1) ;Smiley_VeryHappy.png
2) ;Smiley_Indifferent.png
3) ;Smiley_Sad.png
4) Vet inte;pict_DontKnow.png

6)

Betyg

Förstår vi dig och din situation?
1) ;Smiley_VeryHappy.png
2) ;Smiley_Indifferent.png
3) ;Smiley_Sad.png
4) Vet inte;pict_DontKnow.png

7)

Text

Är det något du är särskilt nöjd med hos oss?

8)

Text

Skriv gärna förslag på hur vi kan bli bättre:

9)

Betyg

Vem har svarat?
1) Jag själv
2) Jag själv med hjälp av någon annan

BUH2
 Verksamhetsegen enkät i realtid för närstående
[Enval] Endast ett svarsalternativ kan anges.
[Flerval] Flera svarsalternativ kan anges.
[Nummer] Svar anges med siffror.
[Text] Svar anges i textfält.
[Betyg] Endast ett svarsalternativ kan anges.

Barnets ålder
0-20

Barnets kön
1) Pojke/Man
2) Flicka/Kvinna

Dagens besök var ett:
1) Nybesök
2) Återbesök

Anser du att ni fick kallelsen i god tid före besöket?
1) Ja
2) Nej
3) Vet ej
4) Har ej fått kallelse

Vad tycker du om informationen i kallelsen?
1) Mycket lätt att förstå
2) Lätt att förstå
3) Varken lätt eller svår att förstå
4) Svår att förstå
5) Mycket svår att förstå
6) Har inte läst kallelsen

Personalen lyssnade på mig vid dagens besök
1) Instämmer helt
2) Instämmer till stor del
3) Instämmer delvis
4) Instämmer inte alls

Vi pratade om rätt saker vid dagens besök
1) Instämmer helt
2) Instämmer till stor del
3) Instämmer delvis
4) Instämmer inte alls

Hur nöjd är du, totalt sett, med dagens besök?
Svarsalternativ 1-10

Inom vilka områden anser du att vi kan bli bättre?
1) Information
2) Bedömning, behandling och utredning
3) Bemötande från personal
4) Medverkan och delaktighet för patienter och anhöriga
5) Väntetider
6) Tillgänglighet
7) Atmosfär/Fysisk miljö på mottagningen
8) Annat område
9) (NA)Inget område

Inom vilket annat område anser du att vi kan bli bättre?
Vilken information kan vi bli bättre på?
1) Om hur bedömningar, behandlingar och utredningar ska gå till
2) Om resultatet av bedömningar, behandlingar och utredningar
3) Om hur planen ser ut framöver
4) Om hur jag bäst kan hjälpa mitt barn
5) Annat

Vad kan vi bli bättre på?
1) Genomförande av bedömning
2) Genomförande av behandling
3) Genomförande av utredning
4) Ha ett bättre utbud av behandlingar
5) Erbjuda tätare kontakt/besök
6) Annat

Hur kan vi bli bättre på att genomföra bedömningar/behandlingar
och eller utredningar?
Vilka behandlingar saknar du i vårt utbud?
Vad kan personalen bli bättre på?
1) Bättre förståelse för min situation
2) Bättre förståelse för barnets situation
3) Bemöta mig mer respektfullt
4) Bemöta barnet mer respektfullt
5) Ge mig mer uppriktiga svar på frågor
6) Ge barnet mer uppriktiga svar på frågor
7) Bemöta mig mer positivt
8) Bemöta barnet mer positivt
9) Visa större intresse för min livssituation
10) Visa större intresse för barnets livssituation
11) Visa större engagemang
12) Bry sig mer om barnet
13) Annat

Vad kan vi bli bättre på?
1) Lyssna mer på mina synpunkter om hur problemen ska hanteras
2) Låta mig vara mer delaktig i beslut om behandlingen
3) Låta mig bestämma vem/vilka som ska delta i samtalen
4) Annat

Vilka väntetider kan vi bli bättre på?
1) Från remiss till första kontakt
2) I väntrummet innan behandling/undersökning
3) Efter beslut om insats tills insats sker
4) Annat

Vad kan vi bli bättre på?
1) Telefontillgängligheten till mottagningen
2) Öppettider
3) Lättare att få besökstid
4) Annat

Hur kan vi förbättra öppettiderna?
Vad kan vi bli bättre på?
1) Atmosfären i väntrummet
2) Mer att göra i väntrummet
3) Fysiska miljön på mottagningen
4) Stämningen på mottagningen
5) Annat

Kommentarer:

BUH3
Gemensamma frågor
Var det är lätt att komma i kontakt med enheten?
Fick du besöka enheten inom rimlig tid?
Tyckte du att lokalerna var anpassade för dina behov?
Kände du dig trygg under ditt besök på enheten?
Bemötte personalen dig med förståelse och engagemang?
Fick du möjlighet att ställa de frågor du önskade?
Om du ställde frågor till personalen, fick du svar som du förstod?
Fick du information om din funktionsnedsättning i den utsträckning du önskade?
Var personalen insatt i dina tidigare kontakter med vården?
Tog personalen hänsyn till dina egna erfarenheter av din funktionsnedsättning?
Vände personalen sig direkt till dig, även om du hade någon med dig vid besöket?
Anser du att personalen hade tillräcklig kunskap om din funktionsnedsättning?
Förklarade personalen behandlingen/insatsen på ett sätt som du förstod?
Kom ni överens om nästa steg i din vård/behandling?
Var du delaktig i planeringen av din fortsatta vård?
Var du delaktig i den utsträckning du önskade?
Fick du tillräckligt med stöd för att lära dig hur du själv kan hantera din
funktionsnedsättning/ditt hjälpmedel?
Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt stöd?
Bemötte personalen dig med respekt?
Kände du förtroende för den personal som du träffade?
Var besöket till nytta för dig?
Anser du att enheten samarbetar med andra verksamheter i den utsträckning du
behöver?
Skulle du rekommendera enheten till någon i din situation?
Samt frågor om sysselsättning och utbildning samt öppen fråga

BUH4
 Nationell enkät 2017

Barn- och ungdomskliniken
BUK 1
[Enkel]

- Endast ett svarsalternativ kan anges.

[Nummer]

- Svar anges med siffror.

[Text]

- Svar anges i textfält.

[UR/SB]

- "Upplevd realitet" och "Subjektiv betydelse". Två svarsskalor. Respondenten svarar både utifrån upplevelse och hur
viktigt det är.

Villkor

- Respondenten kommer bara få frågan om villkoret är uppfyllt.
Ex 4=3, betyder att svar 3 måste ha valts på fråga 4.

[1 - Nummer] Ålder
[2 - Enkel] Kön
1) Man
2) Kvinna

[3 - Enkel] I vilket land är du född?
1) Sverige
2) Norge, Danmark, Island eller Finland
3) I ett annat land i Europa
4) I ett annat land utanför Europa

[4 - Enkel] Hur blev du inlagd den här gången?
1) Via väntelista
2) Akut

[5 - Enkel] Om du fick remiss - Hur lång tid fick du vänta innan du fick komma till avdelningen?
1) 0 - 7 dagar
2) Mer än 1 vecka - 1 månad
3) Mer än 1 månad - 3 månader
4) Mer än 3 månader - 6 månader
5) Mer än 6 månader
6) Ej aktuellt
[6 - Enkel] Hur upplevde du väntetiden?
1) Mycket lätt
2) Lätt
3) Varken svår eller lätt
4) Svår
5) Mycket svår

[7 - Enkel] Hur länge var du inlagd den här gången?
1) 0-1 dygn
2) 2-3 dygn
3) 4-6 dygn

4) 7-9 dygn
5) 10 dygn eller mer

[8 - Enkel] I hur stor utsträckning har någon anhörig varit med dig på sjukhuset?
1) Endast vid inskrivning/utskrivning
2) 1-4 timmar/dygn
3) 5-10 timmar/dygn
4) 11-16 timmar/dygn
5) 17-24 timmar/dygn
6) Inte alls

[9 - UR/SB] Jag fick bra information om hur undersökningar och behandlingar skulle gå till
[10 - UR/SB] Jag fick bra information om resultatet av undersökningar och behandlingar
[11 - UR/SB] Jag fick bra information om egenvård; "hur jag bäst bör sköta min hälsa"
[12 - UR/SB] Jag fick bra information om vilken läkare som var ansvarig min vård
[13 - UR/SB] Jag fick bra information om vilken sjuksköterska som var ansvarig för min omvård
[14 - UR/SB] Jag fick bra information om mina mediciner så att jag förstod vilken effekt de hade och hur de skulle
användas
[15 - UR/SB] Jag fick bästa möjliga medicinska vård (undersökningar och behandlingar) så gott som jag själv kan
bedöma
[16 - UR/SB] Jag fick effektiv smärtlindring (när jag behövde)
[17 - UR/SB] Jag fick undersökningar och behandlingar genomförda inom acceptabel väntetid vid detta
vårdtillfälle
[18 - UR/SB] Jag fick bästa möjliga stöd att sköta min fysiska omvårdnad t ex med personlig hygien
[19 - UR/SB] Läkarna verkade förstå hur jag upplevde min situation
[20 - UR/SB] Läkarna bemötte mig med respekt
[21 - UR/SB] Läkarna visade engagemang; "brydde sig om mig"
[22 - UR/SB] Sjuksköterskorna och barnsköterskorna verkade förstå hur jag upplevde min situation
[23 - UR/SB] Sjuksköterskorna och barnsköterskorna bemötte mig med respekt
[24 - UR/SB] Sjuksköterskorna och barnsköterskorna visade engagemang; "brydde sig om mig"
[25 - UR/SB] Jag fick tala med läkarna i enrum vid de tillfällen som jag önskade
[26 - UR/SB] Jag fick tala med sjuksköterskorna i enrum vid de tillfällen som jag önskade
[27 - UR/SB] Jag hade bra möjlighet att samråda om beslut när det gällde min vård
[28 - UR/SB] Min vård styrdes av mina behov snarare än av personalens rutiner
[29 - UR/SB] Mina närstående bemöttes på ett bra sätt
[30 - UR/SB] Jag fick mat och dryck som jag tycker om
[31 - UR/SB] Jag hade en bekväm säng
[32 - UR/SB] Jag hade tillgång till den apparatur och utrustning som var nödvändig för min vård (så gott som jag
själv kan bedöma)
[33 - UR/SB] Jag hade tillgång till telefon
[34 - UR/SB] Jag hade tillgång till radio
[35 - UR/SB] Jag hade tillgång till TV

[36 - UR/SB] Jag hade tillgång till tidningar
[37 - UR/SB] Jag hade tillgång till Internet
[38 - UR/SB] Det var en trivsam atmosfär på avdelningen
[39 - Enkel] Hur tycker du att ditt fysiska hälsotillstånd är nu?
1) Mycket bra
2) Ganska bra
3) Varken bra eller dåligt
4) Ganska dåligt
5) Mycket dåligt

[40 - Enkel] Hur tycker du att ditt psykiska välbefinnande är nu?
1) Mycket bra
2) Ganska bra
3) Varken bra eller dåligt
4) Ganska dåligt
5) Mycket dåligt

[41 - Enkel] Kommer du att följa de råd och anvisningar du nu fått av läkarna?
1) Ja, helt och hållet
2) Ja, delvis
3) Nej
4) Vet ej
5) Har inte fått råd och anvisningar av läkarna

[42 - Enkel] Kommer du att följa de råd och anvisningar du nu fått av sjuksköterskorna?
1) Ja, helt och hållet
2) Ja, delvis
3) Nej
4) Vet ej
5) Har inte fått råd och anvisningar av sjuksköterskorna

[43 - Enkel] Kan du tänka dig att på nytt söka denna avdelning vid framtida vårdbehov?
1) Ja, utan tvekan
2) Ja, med viss tvekan
3) Nej
4) Vet ej

[44] Vad är anledningen till att du inte kan tänka dig att på nytt söka denna avdelning vid framtida vårdbehov?
[45] Det här var jag särskilt nöjd med:
[46] Förslag till förbättringar:

BUK 2
[Enkel]

- Endast ett svarsalternativ kan anges.

[Nummer]

- Svar anges med siffror.

[Text]

- Svar anges i textfält.

[UR/SB]

- "Upplevd realitet" och "Subjektiv betydelse".
Två svarsskalor. Respondenten svarar både utifrån upplevelse och hur viktigt det är.

Villkor

- Respondenten kommer bara få frågan om villkoret är uppfyllt.
Ex 4=3, betyder att svar 3 måste ha valts på fråga 4.

[1 - Nummer] Din ålder
16-125
[2 - Enkel] Ditt kön
1) Man
2) Kvinna
[3 - Enkel] Boende
1) Sammanboende
2) Bor ensam
[4 - Enkel] I vilket land är du född?
1) Sverige
2) Norge, Danmark, Island eller Finland
3) I ett annat land i Europa
4) I ett annat land utanför Europa
[5 - Enkel] Utbildning (ange högsta)
1) Folkskola/ Grundskola (motsvarande)
2) Yrkesskola/ Gymnasium (motsvarande)
3) Högskola/ Universitet
[6 - Enkel] Sysselsättning
1) Yrkesarbetande
2) Studerande
3) Annat
[7 - Nummer] Barnets ålder
[8 - Enkel] Barnets kön
1) Pojke
2) Flicka

[9 - Enkel] Hur blev barnet inlagd den här gången?
1) Väntelista
2) Akut
[10 - Enkel] Om barnet fick remiss - Hur lång tid fick barnet vänta innan det fick komma till
avdelningen?
1) 0 - 7 dagar
2) Mer än 1 vecka - 1 månad
3) Mer än 1 månad - 3 månader
4) Mer än 3 månader - 6 månader
5) Mer än 6 månader
6) Ej aktuellt
[11 - Enkel] Hur upplevde barnet väntetiden?
1) Mycket lätt
2) Lätt
3) Varken svår eller lätt
4) Svår
5) Mycket svår
[12 - Enkel] Hur länge var barnet inlagd den här gången?
1) 0-1 dygn
2) 2-3 dygn
3) 4-6 dygn
4) 7-9 dygn
5) 10 dygn eller mer
[13 - Enkel] Har barnet haft kontakt med personal från lekterapin?
1) Ja
2) Nej
3) Ej aktuellt
[14 - Enkel] Hur fungerade kontakten med lekterapin?
1) Mycket bra
2) Bra
3) Varken bra eller dåligt
4) Dåligt
5) Mycket dåligt

[15 - Enkel] I hur stor utsträckning har du varit med barnet på sjukhuset?
1) Endast vid inskrivning/utskrivning
2) 1-4 timmar/dygn
3) 5-10 timmar/dygn
4) 11-16 timmar/dygn
5) 17-24 timmar/dygn
[16 - UR/SB] Barnet fick bra information om hur undersökningar och behandlingar skulle gå till
[17 - UR/SB] Barnet fick bra information om resultatet av undersökningar och behandlingar
[18 - UR/SB] Barnet fick bra information om egenvård; "hur barnet bäst bör sköta sin hälsa"
[19 - UR/SB] Barnet fick bra information om vilken läkare som var ansvarig för vården
[20 - UR/SB] Barnet fick bra information om vilken sjuksköterska som var ansvarig för omvårdnaden
[21 - UR/SB] Barnet fick bra information om sina mediciner så att barnet förstod vilken effekt de hade
och hur de skulle användas
[22 - UR/SB] Barnet fick bästa möjliga medicinska vård (undersökningar och behandlingar) så gott
som jag själv kan bedöma
[23 - UR/SB] Barnet fick effektiv smärtlindring (så gott som jag själv kan bedöma)
[24 - UR/SB] Barnet fick undersökningar och behandlingar genomförda inom acceptabel väntetid vid
detta vårdtillfälle
[25 - UR/SB] Barnet fick bästa möjliga stöd att sköta sin fysiska omvårdnad t ex med personlig hygien
[26 - UR/SB] Läkarna verkade förstå hur barnet upplevde situationen
[27 - UR/SB] Läkarna bemötte barnet med respekt
[28 - UR/SB] Läkarna visade engagemang; "brydde sig om barnet"
[29 - UR/SB] Sjuksköterskorna och barnsköterskorna verkade förstå hur barnet upplevde situationen
[30 - UR/SB] Sjuksköterskorna och barnsköterskorna bemötte barnet med respekt
[31 - UR/SB] Sjuksköterskorna och barnsköterskorna visade engagemang; "brydde sig om barnet"
[32 - UR/SB] Barnet fick tala med läkarna i enrum vid de tillfällen som barnet önskade
[33 - UR/SB] Barnet fick tala med sjuksköterskorna i enrum vid de tillfällen som barnet önskade
[34 - UR/SB] Barnet hade bra möjlighet att samråda om beslut när det gällde vården
[35 - UR/SB] Barnets vård styrdes av barnets behov snarare än av personalens rutiner
[36 - UR/SB] Barnets närstående bemöttes på ett bra sätt
[37 - UR/SB] Barnet fick mat och dryck som barnet tycker om

[38 - UR/SB] Barnet hade tillgång till den apparatur och utrustning som var nödvändig för vården (så
gott som jag själv kan bedöma)
[39 - UR/SB] Barnet hade tillgång till telefon
[40 - UR/SB] Barnet hade tillgång till radio
[41 - UR/SB] Barnet hade tillgång till TV
[42 - UR/SB] Barnet hade tillgång till tidningar
[43 - UR/SB] Barnet hade tillgång till Internet
[44 - UR/SB] Jag fick bra information om hur undersökningar och behandlingar skulle gå till
[45 - UR/SB] Jag fick bra information om resultatet av undersökningar och behandlingar
[46 - UR/SB] Jag fick bra information om egenvård; "hur jag bäst bör sköta barnets hälsa"
[47 - UR/SB] Jag fick bra information om vilken läkare som var ansvarig för barnets vård
[48 - UR/SB] Jag fick bra information om vilken sjuksköterska som var ansvarig för barnets
omvårdnad
[49 - UR/SB] Jag fick bra information om barnets mediciner så att jag förstod vilken effekt de hade och
hur de skulle användas
[50 - UR/SB] Jag fick bästa möjliga hjälp med att sköta barnets personliga hygien
[51 - UR/SB] Läkarna verkade förstå hur jag upplevde situationen
[52 - UR/SB] Läkarna bemötte mig med respekt
[53 - UR/SB] Läkarna visade engagemang; "brydde sig om mig"
[54 - UR/SB] Sjuksköterskorna och barnsköterskorna verkade förstå hur jag upplevde situationen
[55 - UR/SB] Sjuksköterskorna och barnsköterskorna bemötte mig med respekt
[56 - UR/SB] Sjuksköterskorna och barnsköterskorna visade engagemang; "brydde sig om mig"
[57 - UR/SB] Jag fick tala med läkarna i enrum vid de tillfällen som jag önskade
[58 - UR/SB] Jag fick tala med sjuksköterskorna i enrum vid de tillfällen som jag önskade
[59 - UR/SB] Det var en trivsam fysisk miljö på avdelningen
[60 - Enkel] Hur tycker du att barnets fysiska hälsotillstånd är nu?
1) Mycket bra
2) Ganska bra
3) Varken bra eller dåligt
4) Ganska dåligt
5) Mycket dåligt

[61 - Enkel] Hur tycker du att barnets psykiska välbefinnande är nu?
1) Mycket bra
2) Ganska bra
3) Varken bra eller dåligt
4) Ganska dåligt
5) Mycket dåligt
[62 - Enkel] Kommer du att följa de råd och anvisningar du nu fått av läkarna?
1) Ja, helt och hållet
2) Ja, delvis
3) Nej
4) Vet ej
5) Har inte fått råd och anvisningar av läkarna
[63 - Enkel] Kommer du att följa de råd och anvisningar du nu fått av sjuksköterskorna?
1) Ja, helt och hållet
2) Ja, delvis
3) Nej
4) Vet ej
5) Har inte fått råd och anvisningar av sjuksköterskorna
[64 - Enkel] Kan du tänka dig att på nytt söka denna avdelning vid framtida vårdbehov?
1) Ja, utan tvekan
2) Ja, med viss tvekan
3) Nej
4) Vet ej
[65 - Text] Vad är anledningen till att du inte kan tänka dig att på nytt söka denna avdelning vid
framtida vårdbehov?
[66 - Text] Det här var jag/barnet särskilt nöjd med:
[67 - Text] Förslag till förbättringar:

Folktandvården
FTV
Patientenkät i väntrummen
Ålder: 13-110 år
Kön
Man
Kvinna
Annat
Anser du att du fick kallelsen i god tid före besöket?
Ja
Nej
Har ej fått kallelse
Innehöll kallelsen den information du behövde inför besöket?
Ja
Nej
Vilken information saknades i kallelsen? (om patienten svarat nej i föregående fråga)
Fritext
Vem har du besökt idag? (Du kan välja flera)
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Vet ej
Hur nöjd är du, totalt sett, med dagens besök? 1= mycket missnöjd, 10= mycket nöjd
Inom vilka områden anser du att vi bör bli bättre?
Information om behandling/egenvård
Information om kostnader
Undersökning/behandling
Bemötande från personal
Delaktighet
Väntetider
Tillgänglighet (telefon, besökstid)
Tillgänglighet (parkering, skyltning, handikappanpassning)
Hygien
Väntrum/behandlingsrum/lokaler
Annat område
Inget område
De områden patienten kryssar i denna frågan få hen sedan följdfrågor på. De man inte kryssar får
man inga fler frågor kring. Kryssar man annat område får man en ruta med fritext att fylla i. Kryssar
man inget område är man klar med enkäten.
Inom vilket annat område anser du att vi bör bli bättre?
Fritext

Vad bör vi förbättra när det gäller information om behandling?
Om hur undersökningar och behandlingar ska gå till
Om resultatet av undersökningar och behandlingar
Om egenvård, ”hur jag bäst bör sköta mina tänder”
Om risk för utveckling av karies (hål i tänderna), tandlossning eller andra tandproblem
Om vilken tandläkare som är ansvarig för min vård
Om mediciner jag fått från tandläkaren
Annat
Vad bör vi förbättra när det gäller information om kostnader?
Information om kostnaden för dagens behandling
Information om kostnaden för planerad behandling framöver
Information om kostnader för att teckna Frisktandvårdsavtal
Annat
Vad bör vi förbättra när det gäller undersökning/behandling?
Fritext
Vad bör vi förbättra när det gäller personalens bemötande?
Bemötande från tandläkare
Bemötande från tandhygienist
Bemötande från tandsköterska
Bemötande från personal i receptionen på mottagningen
Bemötande från annan personal
Beroende på vilket val man gör i föregående fråga får man sedan en fråga i fritext att fylla i med
vad i bemötandet som behöver förbättras, som följer här nedan.
Vad bör vi förbättra när det gäller tandläkarnas bemötande? Fritext
Vad bör vi förbättra när det gäller tandhygienisternas bemötande? Fritext
Vad bör vi förbättra när det gäller tandsköterskornas bemötande? Fritext
Vad bör vi förbättra när det gäller receptionspersonalens bemötande? Fritext
Vad bör vi förbättra när det gäller delaktighet?
Möjlighet att delta i beslut om min behandling
Möjlighet att tala med tandläkaren om min behandling
Möjlighet att tala med tandhygienisten om min behandling
Annat
Vilka väntetider bör vi bli bättre på?
Från jag hört av mig tills jag fick komma till kliniken
Tiden mellan mina besök
I väntrummet innan behandling/undersökning
I receptionen
Annat
Vad bör vi förbättra när det gäller tillgängligheten via telefon/besökstid?
Telefontillgängligheten till mottagningen/kundcenter
Lättare att hitta tid i webbtidboken till tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska
Lättare att få besökstid
Annat

Vad bör vi förbättra när det gäller att ta sig fram till och på kliniken?
Parkering
Skyltning utanför kliniken
Skyltning inne på kliniken
Handikappanpassning
Annat
Vad bör vi förbättra när det gäller hygien?
Personalen kan bli bättre på att sprita sina händer
Städning av lokalerna
Annat
Vad bör vi förbättra när det gäller väntrum/behandlingsrum/lokaler?
Möblering i väntrummet
Förströelse i väntrummet
Framkomlighet i behandlingsrummet
Annat

2019-11-18
Region Kronoberg
Miljöenheten
Helen Penttilä

Interpellation angående hur vi minskar utsläpp från
engångsartiklar och vårdkonsumtion?
Frida Christensen har ställt en interpellation till undertecknad angående utsläpp
från engångsartiklar och vårdkonsumtion. Hon skriver:
För ett tag sen kunde vi i Dagens medicin läsa om utmaningar kopplade till
engångsartiklar i vården. ”Flera regioner har lyckats få ner vissa direkta utsläpp av
växthusgaser. Stora utmaningar kvarstår dock med att få ner indirekta utsläpp från
förbrukningsmaterial och annan vårdkonsumtion.”

 Vilken miljömässig påverkan har användningen av engångsartiklar,
förbrukningsmaterial och annan vårdkonsumtion i Region Kronoberg?
Inom vården används stora volymer förbrukningsmaterial och engångsartiklar.
Negativ miljöpåverkan som uppkommer från förbrukningen är framförallt
klimatpåverkan (då mycket av materialet utgörs av olika plaster med fossilt
ursprung), användning av naturresurser samt användning och spridning av
kemikalier. Miljöpåverkan uppkommer både lokalt, regionalt och globalt, och
uppstår vid utvinning av råvaror, produktion, distribution, konsumtion och
avfallshantering.
Precis som det beskrivs i artikeln i Dagens medicin uppstår miljöpåverkande
utsläpp från vårdverksamhet både direkt och indirekt. Till de direkta
utsläppen brukar man räkna den miljöpåverkan som uppstår i den egna
verksamheten (där organisationen har egen rådighet över utsläppen) till
exempelvis genom användning av energi, kemikalier eller utsläpp av lustgas.
Till den indirekta miljöpåverkan räknas den påverkan som inte kan
kontrolleras direkt av den egna verksamheten till exempel de utsläpp som
uppstår under olika produkters hela livscykel eller vid produktion av den
energi man använder. Indirekt miljöpåverkan är svårare att kvantifiera och få
fram underlag för än den direkta, men den har sannolikt större miljöpåverkan
och är därför väsentlig att få med i miljöarbetet.
Från annan vårdkonsumtion uppstår klimat – och miljöpåverkan bland annat
från användning av livsmedel, läkemedel och kemikalier (framförallt inom
laboratorieverksamheten) förbrukning av medicinsk teknisk utrustning,
användning av textilier, utsläpp av lustgas och uppkomst av stora mängder
avfall. Från lokaler där vården utförs kommer miljömässig påverkan bland
annat från användning av energi, vatten och byggmaterial vid om- och
nybyggnation.

Interpellationssvar ang utsläpp
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2018 gjorde Region Kronoberg en klimatutredning, som kallas klimatbokslut,
för att beräkna direkt och indirekt klimatpåverkan från verksamheten (bygger
på statistik från 2017). Klimatbokslutet bygger på den internationella
standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol).
Klimatutsläppen från Region Kronobergs verksamhet uppgick 2017 till 27 918
ton CO2e. I figuren nedan visas utsläppen fördelade på de fem
verksamhetsområdena; fastigheter, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård,
övergripande samt investeringar.

Utsläpp för hälso- och sjukvård uppgick år 2017 till 8 158 ton CO2e och
därmed 29 % av Region Kronobergs totala utsläpp. I beräkningen för hälsooch sjukvården ingår utsläpp från ambulanstransporter, lustgasutsläpp,
livsmedel, förbrukningsvaror, tvätt/tork av textilier, avfallshantering och
godstransporter. Den största utsläppsposten för hälso- och sjukvården är
förbrukningsvaror (61 % av utsläppen).
Förbrukningsvaror
Användning av förbrukningsvaror genererade ett utsläpp på cirka 5 012 ton
CO2e. Utsläppen är uträknade från schablonvärde på de avtal som regionen
har för förbrukningsmaterial (medicinteknisk utrustning och läkemedel
omfattas inte).
Vi inventerade även 14 vanliga förbrukningsvaror (se nedan) och utsläppet
från dem beräknades till 393 ton CO2e.
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Arbete pågår med framtagande av ett klimatbokslut för år 2019 (statistik från
2018). Då kommer vi kunna se om våra klimatutsläpp har ökat eller minskat.

 Vad gör Region Kronoberg för att minska utsläpp från
förbrukningsmaterial?
Vi ställer miljökrav vid upphandlingar. Det kan exempelvis röra sig om krav för
att minska klimatpåverkan eller krav för att minska produkters innehåll av
kemikalier, exempelvis kemikalier som är hälsoskadliga eller miljöfarliga.
Vi arbetar också med översyn av engångsmaterial för att undersöka om det
finns produkter vi kan använda mindre av, byta ut till annat material,
övergång till flergångsalternativ eller upphandla i förnybara material. Just nu
pågår t ex ett pilotprojekt med onkologen då vi tillsammans går igenom de
mest använda engångsartiklarna och undersöker om några kan bytas till
bättre/mindre miljöpåverkande produkter, eller något vi kan minska
användningen av (hänsyn tas alltid till patientnytta och vårdhygien). Det finns
utmaningar i att det bara finns begränsat utbud av produkter som är av
återvunna/förnybara eller biologiskt nedbrytningsbara material. Ibland kan
dessa även vara dyrare.

 Vad gör Region Kronoberg för att minska utsläpp från annan
vårdkonsumtion?
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Regionen arbetar med åtgärder inom flera olika områden för att minska
miljöpåverkan från sjukvårdsverksamheten. Några exempel;
energieffektivisering av byggnader, övergång till förnybara
bränslen inom transporter, vi ställer hållbarhetskrav vid upphandlingar, vi
arbetar mot antibiotikaresistens genom klok förskrivning, ser över
användningen av olika produkter och har ett kretsloppstänkande i
avfallshanteringen där vi försöker återvinna så mycket som möjligt (ca en
tredjedel av avfallet går till materialåtervinning i nuläget).
Ett exempel på arbete som genomförts för att minska utsläpp från textilier i
vården: Samtliga Region Kronobergs textilier är certifierade enligt Oekotex
och ca 40 % av sortimentet består av mer hållbara fibrer t.ex. lyocell,
återvunnet material eller ekologiskt bomull. Detta bidrar till minskade
koldioxidutsläpp, minskad vattenförbrukning och minskad användning av
bekämpningsmedel och hälsoskadliga kemikalier. Exempelvis är våra
bussaronger av lyocell som framställs av träfiber vilket är mindre
resurskrävande jämfört med bomull.
Regionens målsättningar för minskade utsläpp
I juni 2019 fastställde Regionfullmäktige Region Kronobergs första
hållbarhetsprogram för 2019-2023. Några av målen i hållbarhetsprogrammet
för minskade utsläpp från vården är uppräknade nedan. I parenteser efter
målen anges exempel på några insatser som genomförs eller planeras.
•

Mål: År 2020 ska klimatpåverkan från medicinska gaser ha minskat
med 80 procent jämfört med år 2018.
(År 2018 var utsläppen av lustgas drygt 1000 ton koldioxidekvivalenter.
För att minska utsläppen behöver vi installera en
lustgasreningsutrustning. Vi arbetar inte med att minska
användningen av lustgas vid förlossningen utan målsättningen är att
minska utsläppet till atmosfären genom att samla upp lustgasen för
destruktion.)

•

Mål: Antalet engångsartiklar som bytts ut mot flergångsalternativ eller
ersatts av artiklar av förnyelsebart eller återvunnet material ska öka
under programperioden.
(Vi genomför översyn av engångsartiklar för ev. utbyten eller övergång
till flergångsartiklar.)

•

Mål: År 2023 ska andelen avfall som går till materialåtervinning vara
minst 40 procent.
(Andel återvunnet avfall år 2018: 33 %.)
( Till exempel genomför vi informationsinsatser, översyn av
avfallsfraktioner, vi ska införa utsortering av matavfall i Ljungby)

•

Mål: Vi minska klimatpåverkan från byggnation genom hållbara
materialval och byggprocesser. Trä ska prioriteras som byggmaterial
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när så är lämpligt.
(Exempelvis gör vi aktiva materialval vid om- och nybyggnationer)
•

Mål: År 2020 ska livscykelanalys användas i relevanta upphandlingar
och investeringsbegär.

Roland Gustbée
Ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Svar på interpellation frå n
Karl Paine
1

Kommer Region Kronoberg att ställa krav på kollektivavtalsenliga
villkor för samtliga som på något sätt arbetar med projektet?
(Citat från upphandlingsmyndighetens portal):

”Det är inte tillåtet att kräva att leverantören ska vara bunden av ett
kollektivavtal under avtalsperioden. Det betyder att det även vid
direktupphandlingar är förbjudet att ställa krav på att leverantören ska vara
bunden av kollektivavtal. Ett sådant krav skulle anses bryta mot flera av de
grundläggande upphandlingsprinciperna.

Av principen om likabehandling följer att alla leverantörer ska ges samma
förutsättningar att lämna anbud. Alla leverantörer kan inte ges samma
förutsättningar om krav ställs på att leverantören ska vara bunden till ett
kollektivavtal, då det råder föreningsrätt i Sverige. Föreningsrätt innebär att
arbetsgivare har rätt att tillhöra en arbetsgivarorganisation, men också en rätt
att inte tillhöra en sådan. Att vara medlem i en arbetsgivarorganisation
innebär att leverantören tecknar ett kollektivavtal.
Likaså kan det anses strida mot proportionalitetsprincipen, då kraven och
villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
Ett kollektivavtal innehåller så mycket mer än vad som kan anses vara rimligt
att ställa krav på för att kontraktet ska kunna utföras. De åtgärder som den
upphandlande myndigheten genomför får inte gå utöver vad som är
nödvändigt för den aktuella upphandlingen.”
Sammanfattningsvis går det inte att ställa krav på kollektivavtal eller inte
heller generellt på kollektivavtalsenliga villkor.
2

Hur ska Region Kronoberg säkerställa att de sociala krav vi ställer
efterföljs i alla led?
Sveriges Regioner och landsting har tagit fram dokumentet ”Sveriges
Regioner och landstings uppförandekod för leverantörer”, senast rev. 201810-17. Detta dokument sammanfattar de sociala krav som ställs och bifogas
upphandlingsdokumenten.
Region Kronoberg har tidigare beslutat att följa dessa anvisningar enligt
följande: Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 Upphandlingsreglemente för Region
Kronoberg som vilar på den uppförandekoden som kommuner och regioner ställt sig
bakom sedan tidigare. Leverantörer ska följa den beslutade uppförandekoden. Vid
upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten ha tecknat arbetsoch anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal eller motsvarande, samt tillåta
meddelandefrihet, i den mån lagen tillåter. Region Kronoberg strävar efter att vid större
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entreprenadupphandlingar tillse att sociala hänsyn tas, så att personer som står långt från
arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning med ordinarie arbetsuppgifter, där så
är möjligt.
En uppföljningsrutin kommer att tas fram med vår avtalspart, se även svar
fråga 4.

3

Kommer Region Kronoberg ställa några krav på antalet
entreprenörsled som får finnas med i upphandlingen?
Nej, detta kan hämma konkurrensen och strider därför mot
proportionalitetsprincipen enligt LOU genom att det inte står i rimlig
proportion till det som upphandlas.

4

Hur ska Region Kronoberg säkerställa transparens och
kontraktsefterlevnad genom hela byggprocessen?
Genom att bygga upp en beställarorganisation med erforderliga process- och
kvalitétsuppföljningsresurser, controllers avseende ekonomi samt övriga
kontrollanter avseende utförandet i projekterings- och byggskede. Till detta
behövs kvalitétsstyrande dokument som förklarar hur och när kontroller ska
utföras.
Transparens genom byggprocessen förenklas om partnering väljs. Då bygger
hela samarbetet på detta och rutiner tas fram därefter, till exempel avseende
ekonomi.

5

Vilka krav kommer Region Kronoberg ställa i upphandlingen i övrigt
för att säkra en sund konkurrens vid anbudet, och hur ska Region
Kronoberg se till att kraven efterlevs?
Kraven som kommer att ställas beror på vilket entreprenadupplägg som
väljs. I samband med framtagning av detta förfrågningsunderlag tas kraven
fram. Arbetet är inte påbörjat än.
Anvisningar för kravställningar enligt LOU borgar för en sund konkurrens.
Kravställningarna är rimliga att redovisa inför RSAU innan annonsering.
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