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§ 15

Godkännande av föredragninglistan
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att godkänna föredragningslista daterad 2019-02-14.
Paragrafen är justerad
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§ 16

Val av justerare samt justeringsdatum
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att utse Christina Beritlfelt (S) till justerare samt att protokollet justeras den 28
februari 2019.
Paragrafen är justerad
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§ 17

Årsrapport 2018 Hälso- och
sjukvårdsnämnden (18RGK752)
Beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Att godkänna Årsrapport 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

Mätningar visar att länets invånare i stort är mycket nöjda med vården och har ett
högt förtroende för hälso- och sjukvården. Region Kronoberg placerar sig bland
de bästa i jämförelse med samtliga regioner och landsting, även om det bör
noteras att svarsfrekvensen i mätningarna är låg.
Det fortsatt besvärliga vakansläget med neddragning av disponibla vårdplatser,
liksom pågående utfasning av hyrpersonal påverkar tillgängligheten negativt.
Inflödet av nya sjuksköterskor har emellertid under 2018 varit större än utflödet
med en ökad närvarotid som följd. Tillgängligheten enligt vårdgarantin ligger nära
riksgenomsnittet med undantag för ett par specialiteter.
Hälso- och sjukvårdens finansiella resultat 2018 slutar på -50,9 mnkr. Resultatet
förbättras jämfört med 2017 som slutade på -139,6 mnkr, vilket främst förklaras
av beslutad tilläggsbudgeten, ökade statsbidrag och lägre kostnader för
hyrpersonal. Under hösten har kostnadsutvecklingen avseende läkemedel och
köpt vård varit mycket hög. Utfasningen av hyrpersonal har dessutom varit
svårare även om kostnaderna för 2018 understiger 2017 års nivå med 33 mnkr. En
första bedömning av det ekonomiska läget 2019 indikerar ett årsresultat på ca -100
mnkr.
Paragrafen är justerad
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§ 18

Delegationsordning för hälso- och
sjukvårdsnämnden (18RGK1993)
Beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att fastställa delegationsordning för hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen (2017:725) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en
ledamot, ersättare eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst
ärende eller grupp av ärenden. Beslutanderätten får inte delegeras i följande fall:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har
överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till
nämnden, eller
5. ärenden en som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Beslut som fattas genom delegation anmäls till nämndens nästkommande
sammanträde.
Beslutsunderlag

 Förslag till delegationsordning Region Kronoberg - RS och nämnder 20192022
Paragrafen är justerad
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§ 19

Regelverk för patientresor till
språkförskola (18RGK149)
Beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda
alternativa kontakter med logoped till de som idag har behov av behandling på
språkförskola.
Att i avvaktan på att utredningen redovisas svara för patientresorna till
språkförskolan för de berörda barnen och deras vårdnadhavare.
Att utredningen ska presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden senast vid
sammanträdet i juni 2019.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om reviderat regelverk för patientresor
2018-10-24 § 131. Regelverket reglerar patienternas sjukresor. Det totala antalet
sjukresor och den totala kostnaden för sjukresor ökade under 2017. Det var
tvärtemot hälso- och sjukvårdens intentioner att minska kostnaderna för
sjukresor. Därför gav nämnden, HSN § 7/2018, hälso- och sjukvårdsdirektören i
uppdrag att i samråd med länstrafiken göra en översyn av regelverket för
patientresor och tillämpningen av det med målsättningen att erbjuda relevanta
sjukresor med en sänkt kostnadsnivå.
Det nya regelverket är inriktat på att ha ett ersättningsfokus inte ett
rättighetsfokus. I arbetet med det reviderade regelverket konstaterades att resor till
”Språkis” språkförskolan var kommunens ansvar. Det har dock i efterhand visat
sig att kommunerna inte har ansvar för skolskjuts till förskolan. Det betyder att
det finns barn som har svårt att få tillgång till den behandling logopeden från
Region Kronoberg ger på språkförskolan. Det behöver därför göras en utredning
om hur Region Kronoberg ska erbjuda logopedkompetens till de förskolebarn
som är behov av den resursen samt hur behovet av ev resor ska hanteras för de
berörda barnen och deras vårdnadshavare.
I avvaktan på att underlag med förslag presenteras svarar Region Kronoberg för
patientresorna för de berörda barnen och deras föräldrar.
Paragrafen är justerad
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§ 20

Uppföljning av Närmare Kronobergaren
2017 - 2027 Utvecklingsstrategi för hälsooch sjukvården (17RK1562)
Beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att ställa sig bakom förslaget gällande uppföljning av utvecklingsstrategin.
Sammanfattning

Under hösten 2017 ställde sig hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen och
regionfullmäktige bakom Närmare Kronobergaren 2017 – 2017 Utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården. Inom ramen för
implementeringsarbetet av strategin ingår att ge förslag på uppföljning. Hälso- och
sjukvårdens strategigrupp, som är styrgrupp för implementeringsarbetet, föreslår
följande:
De fyra strategiska inriktningarna i strategin följs upp årligen på befolkningsnivå
genom en enkät via Kronobergspanelen. Delarna i respektive strategisk inriktning,
13 till antalet, följs genom den årligen återkommande processen med budget,
verksamhetsplaner, handlingsplaner, del- och årsredovisningar, i ett treårsperspektiv.
Paragrafen är justerad
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§ 21

Svar på skrivelse - Vårdcentral/Klagomål
gällande tillgänglighet samt medicinskt
omhändertagande Vårdcentralen Teleborg
& Campushälsan (18RGK1992)
Beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från Xxxx Xxxx.
Sammanfattning

Region Kronoberg har mottagit en skrivelse från Xxxx Xxxx gällande
tillgänglighet samt medicinskt omhändertagande på vårdcentralen Teleborg och
Campushälsan. Skribenten uttrycker en oro över hur vården bedrivs och beskriver
sina personliga kontakter med primärvården vid vårdcentralen Teleborg och
Campushälsan. I skrivelsen lyfts lång telefontid, svårighet att boka tid vid
Campushälsan samt omhändertagande och vårdprocess i samband med att
personen sökt vård.
Region Kronobergs primärvårds- och rehabchef har bemött frågorna.
Bakgrunden till långa väntetider i telefonen orsakas av otillräcklig bemanning
och/eller högt söktryck. Regionen beklagar lång tid för diagnostisering.
Paragrafen är justerad
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§ 22

Svar på skrivelse – Väntetider vid
röntgenundersökningar (18RGK1778)
Beslut

Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att godkänna svar på skrivelse från patientnämnden
att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att utvärdera det övergripande
regelverket för remisser avseende medicinsk service i den kommande revideringen
av vårdvalsuppdraget i Vårdval Kronoberg.
Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har mottagit skrivelsen Väntetider vid
röntgenundersökningar från patientnämnden. I skrivelsen framgår att i Region
Kronoberg har läkarna i primärvården inte möjlighet att remittera patienter för
röntgenundersökningar i annat län eftersom medicinsk service inte ingår i
vårdgarantin i det övergripande regelverket för Vårdval Kronoberg.
Patientnämnden önskar därför svar om det finns möjlighet att remittera till annat
län där väntetiden till röntgen är kortare och därmed kunna erbjuda patienter vård
inom mer skälig tid
Synpunkter är inhämtade från verksamhetschefer för bild- och funktionsmedicin,
verksamhetscontrollers på kundvalsenheten och verksamhetschef på
allmänmedicinskt kunskapscentrum (AMK).
Uppdraget för all hälso- och sjukvård är att erbjuda länets invånare god kvalitet
och hög tillgänglighet. Detta lyfts också fram av båda röntgenenheterna som en
grund för de krafttag som har tagits för att korta väntetiderna. Det har under 2018
resulterat i en generell förbättring avseende tillgängligheten. Under hösten 2018
har enheterna koncentrerat sig på att korta väntetider framförallt till
magnetkameraundersökningar. Nu kommer de att ta ytterligare krafttag gällande
väntetider på datortomografiundersökningar. Detta innefattar bland annat
schemaoptimeringar (öppet vissa kvällar), optimeringar gällande bokningar
(smartare bokning) och metodoptimeringar (kortare undersökningar).
Det pågår ett utvecklingsarbete som resulterat i kortare väntetider och om
röntgenenheterna ska kunna fortsätta detta utvecklingsarbete är det en
förutsättning att Region Kronoberg får behålla sin kapacitet, bemanning och
kompetens inom den egna verksamheten, i ett scenario med minskad produktion
och därmed intäkter skulle det bli svårare.

Det finns också en patientsäkerhetsaspekt om undersökningar görs utanför länet
eftersom dessa inte med automatik kommer att dokumenteras i journalsystemet.
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Länets patienter gynnas av att Region Kronoberg har ett regelverk som följs och
som fungerar, vilket det idag råder oklarheter kring. Det är viktigt att regelverket
tar hänsyn till både patientens behov, patientsäkerhet och ekonomiska
förutsättningar. Därför kommer det övergripande regelverket för medicinsk
service att utvärderas vid den kommande revideringen av vårdvalsuppdraget.
Beslutsunderlag

 Skrivelse - Väntetider till röntgenundersökningar
Paragrafen är justerad
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§ 23

Remissyttrande – Framtidens
specialistsjuksköterska- Ny roll, nya
möjligheter (SOU 2018:77) (18RGK1983)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att överlämna ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

Region Kronoberg har av Utbildningsdepartementet beretts tillfälle att avge
yttrande över ovanstående remiss.
Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att se över
specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet med översynen är att den framtida
utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov och att ge
studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som
specialistsjuksköterska. I uppdraget ingår också att analysera vårdens tillgång på
och behovet av specialistsjuksköterskor samt föreslå åtgärder för att öka
specialistsjuksköterskeyrkets attraktivitet.
Synpunkter är inhämtade från HR-chef och HR-strateg i samarbete med
verksamhetsföreträdare.
Region Kronoberg anser att utredningen innehåller välgrundade formuleringar,
men att det är svårt att under remisstiden hinna fånga en enhetlig bild från
verksamheterna i Region Kronoberg med tanke på frågans komplexitet. Region
Kronoberg har bland annat valt att kommentera följande delar i utredningen
God och nära vård och distriktssköterskans roll i förhållande till den nya examen,
avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen.
Det är positivt med fler kompetensutvecklingsmöjligheter och öppna inriktningar.
Det ställer dock krav på arbetsgivaren och utredningen bör förhålla sig till att
möjligheterna för detta ser olika ut beroende på sjukhusens storlek. Region
Kronoberg som en mindre arbetsgivare ser en farhåga med detta.
Beslutsunderlag

 Framtidens specialistsjuksköterska - nu roll, nya möjligheter (SOU 2018:77),
följebrev
 Remiss - Framtidens specialistsjuksköterska - nu roll, nya möjligheter (SOU
2018:77), remissutgåva
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Paragrafen är justerad
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§ 24

Kurs och konferens (19RGK70)
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutar
att Pernilla Tornéus deltar på jubileum på Araby Familjecentral den 14 mars 2019.
att en ledamot från majoriteten respektive minoriteten får möjlighet att delta på
IVO-dagen 2019. Ledamot som önskar delta på IVO-dagen 2019 ska anmäla
intresse till ordförande som fattar beslut om deltagande.

Beslutsunderlag






Inbjudan till jubileum på Araby Familjecentral
Inbjudan - Temadag om vårdarkitektur för politiker, 2019-03-21
Inbjudan till IVO-dagen 2019.
Inbjudan - Utredningen om jämlik tandhälsa bjuder in till workshops.

Paragrafen är justerad
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§ 25

Övriga informationsärenden
Beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att notera informationen.
Sammanfattning

Ekonomichef Dan Petersson informerar om resultat för januari 2019 för hälsooch sjukvårdsnämnden.
Paragrafen är justerad

