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§ 1

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2019-01-08 med följande
tillägg under övriga beslutsärenden: åtkomst till Netpublicator.
Paragrafen är justerad
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§ 2

Val av justerare samt justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att utse Robert Olesen (S) att jämte ordförande justera protokollet.
att protokollet justeras den 21 januari 2019.
Paragrafen är justerad
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§ 3

Ekonomisk rapport, resultat 2018 för
hälso- och sjukvårdsnämnden (18RGK109)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnds arbetsutskott beslutar
att notera informationen.

Sammanfattning

Under sammanträdet redogör ekonomichef Dan Petersson för ekonomisk
rapport, resultat 2018 för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Paragrafen är justerad
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§ 4

Verksamhetsplan för hälso- och
sjukvårdsnämnden 2019 (18RGK1794)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår
att hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förslaget till verksamhetsplan
2019 med flerårsplan 2020-2021 för hälso- och sjukvården.
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att verksamhetsplan 2019 kompletteras med en skrivelse om hur nämnden arbetar
och följer upp produktions- och kapacitetsplanering (POK).
att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att återkomma till hälso- och
sjukvårdsnämnden med förslag till åtgärder för budget i balans.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar men också möjligheter. En
snabb utvecklingstakt på samhällsnivå, inom teknik och behandlingsmöjligheter
men också inom vårdprofessionerna ställer höga krav på förändringsförmåga,
mod och långsiktiga satsningar.
Verksamhetsplanen 2019 med flerårsplan 2020-2021 för hälso- och sjukvården
utgår från den av regionfullmäktige antagna budgeten, RF § 131/2018 samt
utvecklingsstrategin Närmare Kronobergaren som tar sikte mot 2027 och
tydliggör kort- och långsiktiga mål samt behov av viktiga satsningar.
Regionfullmäktige har i budgetbeslutet inför 2019-2021 tagit beslut om att skapa
ett Kronoberg i framkant med omtanke, helhet och kvalitet som värnar våra
invånare och ger bästa möjliga service.
För hälso- och sjukvården finns tre övergripande mål för perioden:


Sveriges bästa vårdcentraler



Sveriges bästa sjukhus



Sveriges bästa arbetsgivare

Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp har för samtliga verksamheter särskilt
prioriterat fem områden med utgångspunkt i Nära vård med fokus på öppen vård
och flexibilitet samt Nära individen med hög grad av delaktighet.
1. Tillgänglighet
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2. Egenvård och prevention
3. Kompetensförsörjning
4. Kvalitet i vårdmötet
5. Digitalisering
De ekonomiska målen för 2019 utgår från regionfullmäktiges beslut som syftar
till att nå en ekonomi i balans. De styrtal som hälso- och sjukvården ska följa
under perioden utgår från regionfullmäktiges beslut samt styrtal framtagna särskilt
för hälso- och sjukvården.
Yrkanden

Eva Johnsson (KD) yrkar i tillägg att verksamhetsplan 2019 kompletteras med en
skrivelse om hur nämnden arbetar och följer upp produktions- och
kapacitetsplanering (POK).
Roland Gustbée (M) yrkar i tillägg att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag
att återkomma till hälso- och sjukvårdsnämnden med förslag till åtgärder för
budget i balans.
Propositionsordning

Ordförande frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller ordförandes förslag
till beslut och finner att det bifalls.
Ordförande frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller Johnssons
tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Ordförande frågar om hälso- och sjukvårdsnämnden bifaller Gustbées
tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Expedieras till

För åtgärd p. 2 -3:
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Stabschef
Beslutsunderlag

 Missiv: Verksamhetsplan för hälso- och sjukvården 2019
 Förslag till verksamhetsplan 2019 för hälso- och sjukvårdsnämnden
 Uppdrag och finansiella förutsättningar Hälso- och sjukvård 2019
Paragrafen är justerad
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§ 5

Granskningsplan intern kontroll för hälsooch sjukvård 2019 (18RGK1224)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår
att Granskningsplan intern kontroll för hälso- och sjukvård 2019 godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelsen, nämnderna, regionservice samt Grimslövs folkhögskola ska
årligen upprätta en intern kontrollplan (IK-plan). Inför 2019 har fokus riktats på
patientsäkerhetsområdet. Efter genomförd riskbedömning har 15
rutiner/processer lyfts in i granskningsplanen. Dessa ska under 2018 vara föremål
för särskild granskning.

Beslutsunderlag

 Granskningsplan intern kontroll hälso- och sjukvård 2019
 Intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvård 2019
Paragrafen är justerad
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§ 6

Svar på medborgarförslag – Det behövs
en rehabbassäng i Alstermo (18RGK1638)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning

Anna Koch, boende i Alstermo har lämnat ett medborgarförslag angående
behovet av en rehabbassäng på orten. Hon beskriver att det tar mycket tid och
kraft när hon lider av värk och smärta att behöva åka till Åseda för att träna.
Vårdcentralen i Alstermo drivs i privat regi med offentlig finansiering inom ramen
för Vårdval Kronoberg. Region Kronoberg har inte möjlighet besluta om någon
verksamhet där utöver det som ingår i beslutat vårdvalsuppdrag.
Region Kronoberg driver idag två rehabbassänger i egna lokaler i länet, en i Växjö
och en i Ljungby. Ledningen för primärvårds- och rehabcentrum bedömer att det
av ekonomiska skäl inte finns möjlighet att etablera en rehabbassäng i Alstermo
med anledning av det begränsade underlaget patienter.
Beslutsunderlag

 Missiv: Det behövs en rehabbassäng i Alstermo
 Svar på medborgarförslag: Det behövs en reabbassäng i Alstermo
 Medborgarförslag-Det behövs en rehab bassäng i Alstermo
Paragrafen är justerad
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§ 7

Svar på medborgarförslag – Ortopedisk
tandläkare till större mindre orter en dag i
veckan (18RGK1650)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning

Vera Ek har lämnat ett medborgarförslag angående ortopedisk tandläkare till
större mindre orter en gång i veckan. Ortopedisk tandläkare bör istället beskrivas
som en ortodontist som är den rätta benämningen på en specialisttandläkare som
utför tandreglering. Förslagsställaren föreslår att alla större, mindre ställen får en
ortodontist en dag i veckan istället för att 20-30 personer ska behöva åk in till
Växjö. Det skulle vara positivt för miljön och barn samt föräldrar skulle inte
behöva vara borta från skolan respektive arbetet i flera timmar.
Region Kronoberg har ingen möjlighet att erbjuda specialisttandläkare på andra
orter. Det skulle gå åt mer resurser och bli en sämre kvalité om
specialisttandvården skulle sprida denna behandling till fler orter i länet. Det skulle
innebära att färre får tandregleringsbehandlingar och väntetiderna skulle öka.
Beslutsunderlag

 Missiv - Ortopedisk tandläkare till större mindre orter en dag i veckan
 Svar på medborgarförslag - ortopedisk tandläkare till större mindre orter en
dag i veckan
 Medborgarförslag - ortopedisk tandläkare till större mindre orter en dag i
veckan
Paragrafen är justerad
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§ 8

Svar på medborgarförslag –
Cellprovsmottagning i Älmhult
(18RGK1768)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning

Linda Eskengren har lämnat ett medborgarförslag angående möjligheten att
inrätta en cellprovsmottagning i Älmhult. Med syfte att säkra kvaliteten på
provtagningen genomförs det idag av sjuksköterskor på kvinnokliniken vid Växjö
och Ljungby lasarett. Alternativet skulle vara att barnmorskorna på respektive
mödrahälsovård, t.ex. i Älmhult, skulle genomföra provet. På grund av en rådande
mycket stor arbetsbelastning för länets alla barnmorskor är detta inte möjligt i
nuläget.

Beslutsunderlag

 Missiv- Cellprovsmottagning i Älmhult
 Svar på medborgarförslag Cellprovsmottagning i Älmhult
 Medborgarförslag - Cellprovsmottagning i Älmhult
Paragrafen är justerad
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§ 9

Svar på medborgarförslag – Förlängning
av tiden för beställning av sjukresor
(18RGK1743)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har lämnats angående förlängning av tiden för beställning
av sjukresor i Kronobergs län. Förslagsskrivaren beskriver en situation där
instruktionerna i kallelsen i praktiken inte var möjliga att följa eftersom
möjligheten att beställa patientresa stängde vid samma tidpunkt som han
uppmanades ringa kliniken för att få sin operationstid. Problemet uppstod på
grund av felaktig information i kallelsen samt en miss i kommunikationen mellan
personal och patient. Kirurgkliniken Ljungby har omgående redigerat den
felaktiga informationen i kallelserna och ett större utvecklingsarbete gällande
regionens alla kallelser pågår redan. Region Kronoberg har även i det nya
regelverket för patientresor som gäller fr o m 2019-01-01 utökat tiden för
beställning av patientresor från kl. 15:00 till kl. 16:00 vardagen innan det planerade
besöket.
Beslutsunderlag

 Missiv - Medborgarförslag förlängning av tiden för beställning av sjukresor
 Svar på medborgarförslag - Förlängning av tid för beställning av sjukresor
 Medborgarförslag förlängning av tiden för beställning av sjukresor
Paragrafen är justerad
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§ 10

Remissyttrande – Rätt att forska –
Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser. SOU 2018:36
(18RGK1809)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår
att remissyttrandet godkänns och att yttrandet är Region Kronobergs svar till
Regeringskansliet, utbildningsdepartementet.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Regeringskansliet, utbildningsdepartementet beretts
tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss.
Remissen innehåller förslag på en långsiktig reglering av forskningsdatabaser.
Behandlingen av personuppgifter i en forskningsdatabas ska regleras i en särskild
lag. Lagen ska också reglera vilka forskningshuvudmän som ska få ansvara för
forskningsdatabaser och att sådana ska godkännas enligt etikprövningslagen.
Synpunkter har inhämtats från FoU Kronoberg, genom dess chef, samt från
forskningsledaren inom Rättspsykiatriska kliniken.
Region Kronoberg ställer sig positiv till det föreliggande slutbetänkandet i sin
helhet. Det förtydligar viktiga aspekter som att initiativ till forskningsdatabaser ska
komma från forskningshuvudmännen och att dessa huvudmän kan vara
kommunala myndigheter. Betänkandets förslag om en långsiktig reglering genom
lagstiftning tydliggör forskningshuvudmännens ansvar för personuppgifter.
Beslutsunderlag

 Missiv - Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
 Remissyttrande - Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
 Remiss - Betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser (SOU 2018:36) dnr U2018/02557/F.
Paragrafen är justerad
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§ 11

Svar på skrivelse - Vårdcentralen Moheda
(18RGK1948)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott föreslår
att svar på skrivelse från Jan Johansson och Tonny Nicklasson Gyllenhammar
godkänns.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att svar på skrivelse kompletteras med information om öppettider för apotek.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Jan Johansson, SPF Seniorerna
Moheda och Tonny Nicklasson Gyllenhammar, PRO Moheda
Skrivelsen lyfter frågan om stängning av Vårdcentralen Moheda under sommartid.
De påtalar att det blir problem med en lång stängning 7-8 veckor för alla men
särskilt för besökare till BVC och distriktssköterska. De har förhoppningen att
stängningen kan undvikas helt eller i varje fall minimeras.
Vid framtagande av åtgärdsplanen inför sommaren 2019 kan det tyvärr
konstateras att förutsättningarna är motsvarande föregående år och det är fortsatt
en utmaning att klara vårdcentralernas uppdrag under sommarperioden. Nästan
hälften av läkartjänsterna är vakanta och det har inte eller gått att bemanna upp
med hyrläkare enligt beslutad nivå. Även bristen på sjuksköterskor har blivit
märkbar och lett till svårlösta bemanningsproblem. Det planeras därför att inför
2019 samverka vårdcentralerna på liknande sätt som 2018.
I den situation vi har tycker vi att en samlokalisering av verksamhet under 4-5
veckor vara en rimlig, acceptabel och nödvändig lösning för att Region
Kronoberg ska klara av att bedriva en patientsäker vård med god tillgänglighet.
Att samlokalisera en längre period än så är inte optimalt och inget som planeras
inför nästkommande somrar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sammanträdet 2018-11-29 att uppdra
åt hälso- och sjukvårdsdirektören att i möjligaste mån begränsa stängningarna av
vårdcentraler under sommaren 2019, samt att ambitionen ska vara max 4 veckors
sammanhängande stängning för en enskild vårdcentral. Vi gör allt som är möjligt
för att kunna klara den ambitionen.
Yrkanden

Britt-Louise Berndtsson (C) yrkar i tillägg att svar på skrivelse kompletteras med
information om öppettider för apotek.
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Propositionsordning

Ordförande frågar om hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott bifaller
ordförandes förslag till beslut och finner att det bifalls.
Ordförande frågar om hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott bifaller
Berndtssons tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Expedieras till

För åtgärd p. 2
Stabschef
Beslutsunderlag

 Missiv - Vårdcentralen Moheda
 Svar på skrivelse - Vårdcentralen Moheda
 Skrivelse angående Vårdcentralen Moheda
Paragrafen är justerad
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§ 12

Kurs och konferens (19RGK70)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att Roland Gustbée, Eva Johnsson och Robert Olesen deltar på konferensen
Vårdarena 2019, 26-27 mars.
att Robert Olesen, Britt-Louise Berndtsson och Eva Johnsson deltar på
Spridningskonferens för äldrehälsa den 25 januari.

Paragrafen är justerad
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§ 13

Övriga beslutsärenden
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskottet beslutar
att hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare ska ha tillgång till
arbetsutskottets handlingar i Netpublicator.
Sammanfattning

Följande övriga beslutsärenden tas upp av hälso- och sjukvårdsnämndens
arbetsutskott:
- Tillgång till arbetsutskottets handlingar i Netpublicator.
Paragrafen är justerad
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§ 14

Övriga informationsärenden
Beslut

Hälso -och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att notera informationen.
Sammanfattning

- Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson informerar om sjukresor.
Paragrafen är justerad

