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Svar på interpellation angående ökade kostnader
för väktare inom Region Kronoberg
Robert Olesen (S) har ställt interpellation till regionstyrelsens ordförande Mikael
Johansson (M) angående ökade kostnader för väktare i Region Kronoberg.
Frågor och svar
Kostnaden för ordningsvakter och väktare i Region Kronoberg har enligt uppgift ökat från 1,5
miljoner kr till 4 miljoner kr på några år.
1. Vilka är orsakerna till den ökade kostnaden?
På akuten på Ljungby lasarett har bevakningspersonal utökats utifrån ökad
hotbild. Detta har medfört en ökad kostnad med 0,26 miljoner kronor för
bevakning.
På Centrallasarettet i Växjö har bevakningen på lördagar och söndagar
utökat utifrån en ökad hotbild (Regiondirektörsbeslut 31/2018). Detta
har medfört en ökad kostnad med 0,5 miljoner kronor för bevakning.
På Centrallasarettet i Växjö har tjänstgöring nattetid övergått från
nattväktmästare till nattväktare för att kunna stötta vid hotfulla situationer
på t ex akuten och vårdavdelningar. I samband med detta gjordes en
intern överflyttning av medel till bevakningsbudgeten på 1,37 miljoner
kronor. Totalt sett har inte detta inneburit någon ökad kostnad för Region
Kronoberg.
Under perioden 2012-2019 har kostnaderna ökat totalt med 2,8 miljoner
kr. Resterande del av kostnadsökningen på 0,7 miljoner kronor under
denna tidsperiod härrör till indexuppräkning. Närvaron av ordningsvakter
och väktare motiveras med att Region Kronoberg ska ha en trygg och
säker miljö för besökarna.
2. Hur mäts besökarnas upplevelse av Region Kronobergs verksamheter som trygga och
säkra miljöer?
Tyvärr är ingen specifik mätning är genomförd av upplevd säkerhet och
trygghet. Verksamheterna och bevakningspersonalen har dock fått positiv
feedback från besökare när det gäller en ökad närvaro av
bevakningspersonal, vilket i sig kan inge en trygghet.
3. Hur har besökarnas upplevelse sett ut de senaste åren?
Se svaret ovan. Under hösten 2019 kommer ansvaret för ordningsvakter
att flyttas över från fastighetsavdelningen till regionstabens säkerhetsenhet
i syfte att samla säkerhetsarbetet inom Region Kronoberg. En del av
utvecklingsarbetet i och med samordning av uppdraget är bland annat att
undersöka upplevd trygghet både för medarbetare och besökare.
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4. På vilka sätt har de krav som framförts i upphandlingen förts fram från och
förankrats med Region Kronobergs verksamheter?
Verksamheter har deltagit i framtagande av kraven inför upphandlingen av
bevakningsföretag enligt de rutiner som gäller vid upphandling inom
Region Kronoberg. Vid upphandlingar deltar alltid referenspersoner från
verksamheten.
5. Hur påverkar det nya avtalet kostnaderna?
De faktiska kostnaderna i det nya avtalet har inte ökat. Däremot har
kostnaderna ökat för bevakning totalt eftersom Region Kronoberg
avropar mer/fler tjänster, beroende på den ökade hotbilden inom t ex
akuten och en del vårdavdelningar”
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Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Roland Gustbée (M) angående doulor
i Kronoberg
Henrietta Serrate (S) har ställt en interpellation till Roland Gustbée angående
doulor i Kronoberg. Synpunkter har inhämtats från verksamhetschefen på
kvinnokliniken.
Fråga 1. Hur många doulor är verksamma i Kronoberg?
Svar: 1 st. Det finns en verksam doula i Kronoberg. Tidigare har det funnits 2-3 st
men det var mycket längesedan de var med vid förlossning varför det är osäkert
om dessa fortfarande är verksamma.
Fråga 2. Hur påverkas och uppfattar Region Kronobergs verksamhet
förekomsten av doulor?
Svar: De är välkomna att medverka vid förlossning – kontakt med dessa tas ej av
verksamheten utan av paret själva.
Fråga 3. Har antalet hemfödslar ökat i Kronoberg de senaste åren och har
förekomsten av doulor påverkat den utvecklingen?
Svar: Region Kronoberg har inga planerade hemfödslar
Fråga 4. Vilka risker ser du med förekomsten av doulor?
Svar: Den doula som nu är verksam ger paret stöd och peppning – verksamheten
upplever inte någon risk i samband med detta stöd.

Roland Gustbée
Ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-09-11
Dnr: 19RGK1467
Hälso- och sjukvårdens ledningssekretariat
Sara Maripuu

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) angående avsaknaden av
naloxonprogram i Kronoberg
Henrietta Serrate (S) har inkommit men en interpellation där hon ställer frågor
med utgångspunkt i Socialstyrelsens riktlinjer om att samtliga regioner bör ha ett
naloxonprogram, dvs. dela ut naloxonsprej till personer som använder droger.
Henrietta Serrate skriver att 17 av 21 regioner inom kort kan erbjuda naloxon till
missbrukar. Kronoberg är en av de fyra regioner som inte har ett naloxonprogram
och som enligt uppgift till Sveriges radio inte heller planerar att införa ett.
Med bakgrund av detta ställs i interpellationen tre frågor:
-

Var har beslutet att Kronoberg inte ska erbjuda naloxon tagits?
Vilka är skälen till att den bedömningen gjorts?
Kommer frågan att lyftas politiskt?

I kontakt med Stephan Quittenbaum, ordförande i regionens medicinska
kommitté tillika läkemedelskommitté, framkommer att Medicinska kommittén vid
möte 2019 06 11 bestämde
att skicka ett ärende till hälso- och sjukvårdens strategigrupp för beslut om
uppdrag till berörda verksamheter (t.ex. akutmottagning, sprutbytesprgram,
beroendemottagningar) om implementering av de nya förskrifterna om ökad
tillgänglighet av Naloxon.
att hälso- och sjukvårdens strategigrupp tar initiativ till en diskussion i Länets
ledningsgrupp för hälso- och sjukvård och socialtjänst med syfte att samla berörda
aktörer i Kronoberg runt frågan
Medicinska kommittén anser att det är angeläget att ett arbete kommer igång kring
detta i Kronoberg. Viktigt att det kommer patienterna till del fortast möjligt (prio
1 från Socialstyrelsen). Detta är en patientsäkerhetsfråga som berör alla
verksamheter som kommer i kontakt med personer med opioidmissbruk (t.ex.
akutmottagningar, integrerade beroendemottagningar och sprututbytet).
Samverkan mellan kommuner och region är nödvändig. Det krävs att någon
verksamhet får ett uppdrag att projektleda implementeringen.
I kontakt med berörda tjänstepersoner kommer ärendet att tas upp vid möte med
hälso- och sjukvårdens strategigrupp i oktober.
Med bakgrund av ovanstående blir svaren på Henrietta Serates frågor:
Naloxon - Interpellationssvar
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1. Inget sådant beslut har tagits.
2. Se 1.
3. Undertecknad kommer att begära en redovisning i nämnden av hur
arbetet med naloxonprogrammet går.

Roland Gustbée
Ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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2019-09-10
Dnr: 19RGK1534
Hälso- och sjukvårdens ledningssekretariat
Sara Maripuu

Interpellation till hälso- och
sjukvårdsnämndens ordförande Roland
Gustbée (M) om vestibulit
Kerstin Wiréhn (V) har inkommit med en interpellation där hon ställer en fråga
gällande kunskapsläge och tillgång till vård och behandling vid vestibulit.
Utgångspunkten är Socialstyrelsens kartläggning som visar att minst 10 % av
kvinnor mellan 18 och 25 år lider av sjukdomen. Enligt Socialstyrelsen behöver
informationen till patientgruppen stärkas liksom forskningen.
I kontakt med verksamhetschef och läkare Jennie Ronéus på kvinnokliniken,
CLV, framkommer följande:
Det finns olika instanser som bedömer smärttillstånd i underlivet. Beroende på kvinnans ålder
och bakgrund tas dessa kvinnor om hand på Ungdomsmottagningen, Sesam eller
Gynmottagningen och vi har även en speciell mottagning som benämns
Vulvamottagning för kvinnor med svåra smärttillstånd i underlivet. Dessa
besvär är vanliga och en av differentialdiagnoserna är vestibulit men inte alla smärttillstånd rör
sig om detta tillstånd. Vi har läkare, barnmorskor, sexologer, fysioterapeuter och kuratorer som
alla handhar och stöttar kvinnor med dessa smärttillstånd. Vår bedömning är att
kunskapsläget är gott.
Det finns således en väl utbyggd organisation för at ta hand om vestibulit i Region
Kronoberg.

Roland Gustbée
Ordförande
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Vestibulit - Interpellationssvar
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Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande
2019-09-16

Svar på interpellation frå n
Carl-Olof Bengtsson (S)
Angående ett nytt sjukhus i Växjö

Carl-Olof Bengtsson efterfrågar en rapport på hur utvalda delar av processen kring nytt sjukhus
fortgår. Här följer svar på respektive att-sats.

1. Regiondirektören får i uppdrag att med hänsyn till Region Kronobergs ekonomi ta fram en
utredning om hur nuvarande lasarettsområde kan förvaltas eller avyttras.
Svar: Med tanke på att vi inte ska lämna nuvarande lasarettsområde förrän tidigast år 2028, så har
inte denna utredning prioriterats. Vi harmånga andra frågor som är betydligt mer brådskande att
utreda. Den politiska styrgruppen har kort diskuterat denna fråga, men inget arbete är påbörjat. Jag
förväntar mig att denna utredning ska vara klar under 2021.
2. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun för att
säkra tillgång till mark i Räppe.
Svar: Arbetet med att ta fram en avsiktsförklaring har kommit långt, vi har väldigt bra samtal med
Växjö kommun. Eventuellt kommer vi inte att skriva någon avsiktsförklaring utan skriva avtal direkt.
Oavsett så ska detta arbetet bli klart under 2019.
3. Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun och
Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning av nybyggnationen.
Svar: Vi har i projektet skapat en infrastrukturgrupp, som redan har startat samtal med Växjö
kommun. Trafikverket informerades om våra planer redan innan sommaren. Presidiet i RS och RUN
kommer att träffa trafikverket i början av oktober för fortsatta diskussioner. Exakt när vi är reda att
skriva en avsiktsförklaring i denna fråga är lite svårare att säga, men jag hoppas att det blir under
2020.

Mikael Johansson (M), Regionstyrelsen ordförande

