Protokoll
Landstingsfullmäktiges
sammanträde
9 juni 2008 i Halmstad

Innehållsförteckning
vid landstingsfullmäktiges sammanträde på Länssjukhuset i Halmstad, måndagen
den 9 juni 2008.
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2008-06-09

Landstingsfullmäktige
Tid:

§§ 42 - 69

Måndagen den 9 juni 2008, kl 10:00 - 12:20, 14:00 - 14:45, 15:05 - 16:00

Plats: Länssjukhuset i Halmstad

§ 42
Sammanträdets öppnande
Landstingsfullmäktiges ordförande Inge Pettersson (c) förklarade sammanträdet
öppnat.

§ 43
Upprop
Vid upprop var de ledamöter och tjänstgörande ersättare närvarande, som förtecknats i bilaga.
Förhinder
Göran Sallander (fp)
Lovisa Ljungberg (c)
Karl-Gunnar Svensson (kd)
Monica Yngvesson (s)
Bengt Eliasson (fp)
Annika Carlsson (m)
Lennart Schoerner (fp)
Kristina Karlsson (c)
Ingmari Carlsson (v)

Tjänstgörande ersättare
Gunilla Rivle (fp)
Morgan Karlsson (c)
Christer Engelbertsen (kd)
Imre Gulyas (s)
Tommy Rydfeldt (fp)
Franklin Eck (m)
Britta Ramnemark (fp)
Peter Fritzson (c)
-

§ 44
Val av protokollsjusterare
Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Rolf Åsberg (m) och Jan
Palmgren (s). Justeringen äger rum fredagen den 13 juni 2008, kl 09:00 i
Landstingshuset, Halmstad.
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§ 45
Utdelning av Landstinget Hallands personalstipendium
Ordföranden i landstingsstyrelsen, Mats Eriksson (m), anmälde att landstingsstyrelsen beslutat tilldela Barbro Andersson, distriktssköterska i Fjärås, Landstinget Hallands personalstipendium för 2008.
Mats Eriksson redovisade landstingsstyrelsens motivering till val av personalstipendiat.
Tillsammans med landstingsfullmäktiges presidium överlämnade han diplom
och check till stipendiaten.

§ 46
Anmälan av inkomna motioner
Anmäldes att i föredragningslistan anmälts följande motioner, vilka bifogats
listan
• Sasa Sacipovic (v) om att ompröva landstingsfullmäktiges beslut från
den 31 mars 2008 om internränta.
• Ingeborg Oléni (spi) om bättre stöd åt medborgare med benskörhet.

§ 47
Anmälan av interpellation från Ingeborg Oléni (spi) om väntetider
vid akutmottagningarna
Ls080126
Ingeborg Oléni (spi) hade anhållit om landstingsfullmäktiges tillstånd att
framställa följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Mats
Eriksson (m) om väntetider vid akutmottagningarna.
Interpellationen bifogas.
Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen fick framställas.
Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson, förklarade sig villig att
besvara interpellationen vid dagens sammanträde.
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§ 48
Anmälan av interpellation från Ingeborg Oléni (spi) om användning
av vissa läkemedel till patienter med cancersjukdom
Ls080127
Ingeborg Oléni (spi) hade anhållit om landstingsfullmäktiges tillstånd att
framställa följande interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Mats
Eriksson (m) om användning av vissa läkemedel till patienter med cancersjukdom.
Interpellationen bifogas.
Landstingsfullmäktige beslöt medge att interpellationen fick framställas.
Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson, förklarade sig villig att
besvara interpellationen vid dagens sammanträde.

§ 49
Uppföljningsrapport 1 per 31 mars med årsprognos 2008
Ls080141
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• lägga uppföljningsrapport 1 per den 31 mars 2008 till handlingarna.
• de styrelser som prognostiserar underskott ska ta fram åtgärdsplaner i
enlighet med landstingsstyrelsens beslut i ärendet Uppföljning 2008.
I ärende yttrade sig Mats Eriksson (m), Göran Karlsson (c), Roland Adler (fp),
Sasa Sacipovic (v), Dan Skantz (s), Tommy Rydfeldt (fp), Ingeborg Oléni (spi),
Christer Samuelsson (c) och Niklas Mattsson (kd).
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.

§ 50
Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning 2009-2012
Ls080151
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• landstingets fem övergripande mål - God hälsa, Nöjda och engagerade
invånare, God vård, Stark ekonomi och Stolta och engagerade medarbetare - är oförändrade 2009.
• anta landstingsstyrelsens förslag till ”Hälso- och sjukvårdspolitisk
inriktning 2009 - 2012”.
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Inledningsvis uppmärksammade landstingsstyrelsens ordförande Mats
Eriksson landstingsfullmäktige på att texten bör justeras i ”Hälso- och sjukvårdspolitisk inriktning 2009-2012” enligt följande:
1. Sidan 79 i handlingarna - sidan 5 i inriktningsbeslutet:
I rutan med Mål och Inriktningar, till höger om ”Stolta och engagerade
medarbetare” lägga till ytterligare två pilar med ”Gemensam värdegrund”
och ”Rätt kompetens”.
2. ”Utkast 2008-05-06” tas bort.
3. Redaktionella ändringar bör göras.
I ärendet yttrade sig Mats Eriksson (m), Inger Johansson (s), Sasa Sacipovic (v),
Stefan Bengtsson (c), Jan Berge (mp), Lena Persson (fp), Ingeborg Oléni (spi),
Göran Karlsson (c), Mikael Hallberg (v), Bo-Gunnar Åkesson (m), Niklas
Mattsson (kd), Dan Skantz (s), Eva Ericsson (mp), Roland Adler (fp) och Patrik
Hultgren (m).
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag, samt godkände av landstingsstyrelsens ordförande redovisade justeringar och kompletteringar.

§ 51
Inköps- och Upphandlingspolicy
Ls080139
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• godkänna landstingsstyrelsens förslag till Inköps- och Upphandlingspolicy.
• i landstingsstyrelsens reglemente komplettera med styrelsens ansvar för
upphandlingsverksamheten för Landstinget Halland som en upphandlande myndighet.
• uppdra åt landstingsstyrelsen att formulera riktlinjer för Landstinget
Hallands upphandlingar, bl a för direktupphandling.
• uppdra åt landstingsstyrelsen/landstingskontoret att informera och utbilda styrelser/nämnder och förvaltningar om innehållet i Inköps- och
Upphandlingspolicyn.
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Yrkanden
Mikael Hallberg (v) framställde två ändringsyrkanden enligt nedan:
Ändringsyrkande I:
Sidan 97 i handlingarna - första stycket under rubriken ”Uppförandekod för
leverantörer” ändras fjärde streck-satsen till:
”- den arbetsrätt och det socialförsäkringsskydd som gäller på svensk arbetsmarknad.”
Ändringsyrkande II
Sidan 97 i handlingarna - andra meningen under rubriken ”Löner och arbetstider”:
”Veckoarbetstiden får inte överstiga den lagliga gränsen och övertid ska vara
betald” - tas bort.
Mats Eriksson (m) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. I yrkandet instämde Lise-Lotte Olsson (s), Kerstin Zander (s), Bo-Gunnar Åkesson (m),
Jennie Johansson (mp) och Göran Karlsson (c).

§ 52
Ajournering
Landstingsfullmäktige beslöt ajournera sammanträdet kl 12:20 för lunch.

§ 53
Återupptagande av sammanträdet
Landstingsfullmäktige beslöt återuppta sammanträdet kl 14:00.

§ 54
Inköps- och Upphandlingspolicy - fortsättning
Ls080139
I ärendet yttrade sig i övrigt Jan Berge (mp) och Sasa Sacipovic (v).
Proposition I
Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på landstingsstyrelsens förslag och Mikael Hallbergs (v) ändringsyrkande I och förklarade
sig ha funnit att landstingsstyrelsens förslag bifallits.
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Votering
Votering begärdes.
Följande voteringsproposition upplästes och godkändes:
Den som vill bifalla landstingsstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Mikael Hallbergs (v) förslag röstar nej.
Vid voteringen avgavs 67 ja-röster och 3 nej-röster. En ledamot var frånvarande. Se bifogad voteringslista.
Reservation
Ledamöterna tillhörande Vänsterpartiet, Sasa Sacipovic och Mikael Hallberg,
reserverade sig mot beslutet.
Proposition II
Därefter ställde ordföranden proposition på landstingsstyrelsens förslag och
Mikael Hallbergs (v) ändringsyrkande II och förklarade sig ha funnit att landstingsstyrelsens förslag bifallits.
Votering
Votering begärdes.
Följande voteringsproposition upplästes och godkändes:
Den som vill bifalla landstingsstyrelsens förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Mikael Hallbergs (v) förslag röstar nej.
Vid voteringen avgavs 67 ja-röster och 3 nej-röster. En ledamot var frånvarande. Se bifogad voteringslista.
Reservation
Ledamöterna tillhörande Vänsterpartiet, Sasa Sacipovic och Mikael Hallberg,
reserverade sig mot beslutet.
Slutligen konstaterade ordföranden att landstingsfullmäktige i övrigt beslutat
enligt landstingsstyrelsens förslag.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
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§ 55
Yttrande över motion angående krav på kollektivavtal vid offentlig
upphandling
Kos050092
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• motionen, såvitt avser förstahandsyrkandet med innebörd att Landstinget Halland vid sina upphandlingar ställer som krav att entreprenörer
eller underentreprenörer som utför arbeten för landstingets räkning ska
ha tecknat svenska kollektivavtal för sin arbetskraft, avslås.
• motionen, såvitt avser andrahandsyrkandet med innebörd att Landstinget Halland vid sina upphandlingar alltid ska ställa krav på att entreprenörerna iakttar kollektivavtalsenliga villkor för sin arbetskraft, under
förutsättning att landstingsfullmäktige har godkänt Inköps- och Upphandlingspolicyn, anses besvarad.
Yrkande
Mikael Hallberg (v) yrkade bifall till andra punkt-satsen.
Proposition
Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på landstingsstyrelsens förslag och Mikael Hallbergs (v) yrkande och förklarade sig ha funnit att landstingsstyrelsens förslag bifallits.
Reservation
Ledamöterna tillhörande Vänsterpartiet, Sasa Sacipovic och Mikael Hallberg,
reserverade sig mot beslutet.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.

§ 56
Yttrande över motion angående samhällsnyttan samt miljöhänsynens vikt vid offentlig upphandling
Ls060087
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• motionen, under förutsättning att landstingsfullmäktige har godkänt
Inköps- och Upphandlingspolicyn, bifalles.
I ärendet yttrade sig Maud Lanne (s).
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
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§ 57
Yttrande över motion angående krav på rättvisemärkta produkter
vid offentlig upphandling
Ls060096
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• motionen, såvitt avser motionärens första yrkande, avslås.
• motionen, såvitt avser motionärens andra yrkande, bifalles, under förutsättning att landstingsfullmäktige har godkänt Inköps- och Upphandlingspolicyn.
I ärende yttrade sig Jan Berge (mp).
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.

§ 58
Ajournering av sammanträdet
Landstingsfullmäktige beslöt ajournera sammanträdet kl 14:45 för eftermiddagspaus.

§ 59
Återupptagande av sammanträdet
Landstingsfullmäktige återupptog sammanträdet kl 15:05.

§ 60
Yttrande över motion om tidig upptäckt av tarmcancer
Ls080025
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• avslå motionen.
Yrkanden
Ingeborg Oléni (spi) yrkade bifall motionen.
Mats Eriksson (m) yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag. I yrkandet
instämde Inger Johansson (s) och Sasa Sacipovic (v).
I ärendet yttrade sig i övrigt Lena Persson (fp).
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Proposition
Sedan överläggningen avslutats ställde ordföranden proposition på landstingsstyrelsens förslag och Ingeborg Olénis (spi) yrkande och förklarade sig ha
funnit att landstingsstyrelsens förslag bifallits.
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.

§ 61
Motion angående vård och behandling för äldre med psykisk
ohälsa
Ls070219
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• motionen är bifallen mot bakgrund av den verksamhet som Landstinget
Halland redan bedriver.
I ärende yttrade sig Niklas Mattsson (kd) och Mikael Hallberg (v).
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.

§ 62
Motion angående snabbare ambulansutfart/infart
Ls070207
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• motionen är besvarad.
I ärende yttrade sig Niklas Mattsson (kd), Mats Eriksson (m) och Gösta
Bergenheim (m).
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.

§ 63
Reglemente för Hjälpmedelsnämnden i Halland
Ls080112
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• godkänna föreslagna ändringar i Hjälpmedelsnämndens reglemente.

Lf 2008-06-09

9 (23)

www.lthalland.se/handlingar

Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.

§ 64
Ansökan om bildande av regionkommun
Ls080123
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• gemensamt med de halländska kommunerna ansöka hos regeringen om
att bilda en regionkommun i enlighet med de principer som föreslås i
Ansvarskommitténs slutbetänkande och med start år 2011.
I ärende yttrade sig Mats Eriksson (m), Christer Samuelsson (c), Tommy
Rydfeldt (fp), Mikael Hallberg (v), Gösta Bergenheim (m), Dan Skantz (s),
Jan Berge (mp) och Niklas Mattsson (kd).
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
Antecknades till protokollet att beslutet var enhälligt.

§ 65
Tandvårdstaxa för folktandvården och specialisttandvården vid
införandet av det statliga tandvårdsstödet
Ls080136
Landstingsstyrelsen hade föreslagit att landstingsfullmäktige skulle besluta att
• föreslagen tandvårdstaxa för allmän- och specialisttandvård kommer
att gälla från 2008-07-01-2008-12-31.
• bemyndiga landstingsstyrelsen att göra mindre ändringar i tandvårdstaxan.
• ersättning för nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling kommer att utgå med folktandvårdens taxa och med åtgärder
motsvarande referensprislistan.
• föreslaget karensbelopp för riskfond I i barn- och ungdomstandvården
kommer att gälla från 2008-07-01-2008-12-31.
I ärende yttrade sig Bo-Gunnar Åkesson (m), Ingeborg Oléni (spi), Sasa
Sacipovic (v), Lise-Lotte Olsson (s) och Mats Eriksson (m).
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag.
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§ 66
Valärenden
Ls070036
Valberedningen hade föreslagit landstingsfullmäktige att förrätta val enligt
följande:
Länsrätten, fastighetstaxeringsmål
Mandatperiod: 2007-07-01--2008-11-30. Antal ledamöter 6 + 0
Ledamöter

Nils-Christian Andersson (m), Lilla Tjärby 201, 312 91 Laholm
Jan Carlsson (m), Östra Långgatan 26, 434 41 Kungsbacka
Leif Larsson (c), Brännavägen 11, 439 91 Onsala
Harry Staaf (kd), Svallarevägen 6, 311 38 Falkenberg
Benny Widman(s), Studentvägen 3, 432 50 Varberg
Margareta Lundin(s), Kaptensgatan 18, 313 30 Oskarström

Val av auktoriserad revisor
att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers att välja auktoriserad revisor i
följande stiftelser för tiden 2007-01-01--2009-05-31:
-

Stiftelsen Halmstads Lasarettsfond för medicinsk forskning

-

Stiftelsen Plönningegymnasiets Samfond

-

Stiftelsen Varbergs sjukhus samfond

-

Stiftelsen Apelvikens samfond för sjuka barn

I debatten yttrade sig valberedningens sammankallande Göran Karlsson (c).
Beslut
Landstingsfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 67
Svar på interpellation från Ingeborg Oléni (spi) om väntetider vid
akutmottagningarna
Ls080126
Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) besvarade Ingeborg Olénis
interpellation under § 47 om väntetider vid akutmottagningarna. Se bifogat
svar.
I debatten yttrade sig Ingeborg Oléni (spi).
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§ 68
Svar på interpellation från Ingeborg Oléni (spi) om användning av
vissa läkemedel till patienter med cancersjukdom
Ls080127
Landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) besvarade Ingeborg Olénis
interpellation under § 48 om användning av vissa läkemedel till patienter med
cancersjukdom. Se bifogat svar.
I debatten yttrade sig Ingeborg Oléni (spi).

§ 69
Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat kl 16:00
----------------------------------------------------------------------------------------------I anslutning till landstingsfullmäktiges sammanträde informerade landstingsdirektör Catarina Dahlöf om ”Värdegrundsarbetet på Landstinget Halland”.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Lena Parmlöv
Sekreterare
Justerat 2008-06-13

Inge Pettersson
Ordförande

Rolf Åsberg
Ledamot

Jan Palmgren
Ledamot

Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2008-06-13.
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Voteringslista § 51, 54 - Mikael Hallbergs (v) ändringsyrkande I
Namn
Ja
Nej
Mats Eriksson (m)
X
Göran Karlsson (c)
X
Roland Adler (fp)
X
Niklas Mattsson (kd)
X
Jan Berge (mp)
X
Dan Skantz (s)
X
Sasa Sacipovic (v)
X
Ingeborg Oléni (spi)
X
Christina Nillius (m)
X
Agneta Karlsson (s)
X
Stefan Bengtsson (c)
X
Lars Fritzon (s)
X
Margareta Bengtsson (m)
X
Tommy Rydfeldt (fp)
X
Christina Nilsson (s)
X
Elisabeth Wetoft Petersson (kd)
X
Hans Jörgen Wahlhed (s)
X
Thomas Jönsson (m)
X
Morgan Karlsson (c)
X
Imre Gulyas (s)
X
Britta Ramnemark (fp)
X
Jan Palmgren (s)
X
Rolf Åsberg (m)
X
Kerstin Nilsson (s)
X
Mikaela Waltersson (m)
X
Helene Nilsson (kd)
X
Claes Larsson (s)
X
Kicki Broberg (m)
X
Jennie Johansson (mp)
X
Margit Bik (s)
X
Tudor Dobrescu (m)
X
Brynolf Wendt (spi)
X
Kerstin Zander (s)
X
Gun Marie Stenström (m)
X
Eva Johansson (c)
X
Kjell-Arne Andersson (s)
X
Ulla Ertsborn (fp)
X
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Voteringslista § 51, 54 - Mikael Hallbergs (v) ändringsyrkande I
Namn
Ja
Nej
Kristina Johansson (s)
X
Hans Bertilsson (m)
X
Stigert Pettersson (c)
X
Elisabet Svensson (kd)
X
Ingemar Andersson (s)
X
Bo Gunnar Åkesson (m)
X
Jan-Erik Martinsen (s)
X
Lise-Lotte Olsson (s)
X
Lena Persson (fp)
X
Christer Engelbertsen (kd)
X
Göran Gunnarsson (s)
X
Gösta Bergenheim (m)
X
(v)
Maria Bengtsson (c)
X
Birgitta Sagdahl (s)
X
Margareta Ödman (m)
X
Maud Lanne (s)
X
Christer Samuelsson (c)
X
Lisbeth Waagstein (m)
X
Jan Österdahl (m)
X
Ove Andersson (s)
X
Peter Fritzson (c)
X
Ulrika Jörgensen (m)
X
Gunilla Rivle (fp)
X
Patrik Hultgren (m)
X
Franklin Eck (m)
X
Bo Karlsing (s)
X
Mikael Hallberg (v)
X
Jan Carlsson (m)
X
Eva Ericsson (mp)
X
Kristina Mårtensson (s)
X
2:e v ordf Inger Johansson (s)
1:e v ordf Margaretha Fåhraeus (m)
Ordförande Inge Pettersson (c)
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Voteringslista § 51, 54 - Mikael Hallbergs (v) ändringsyrkande II
Namn
Ja
Nej
Mats Eriksson (m)
X
Göran Karlsson (c)
X
Roland Adler (fp)
X
Niklas Mattsson (kd)
X
Jan Berge (mp)
X
Dan Skantz (s)
X
Sasa Sacipovic (v)
X
Ingeborg Oléni (spi)
X
Christina Nillius (m)
X
Agneta Karlsson (s)
X
Stefan Bengtsson (c)
X
Lars Fritzon (s)
X
Margareta Bengtsson (m)
X
Tommy Rydfeldt (fp)
X
Christina Nilsson (s)
X
Elisabeth Wetoft Petersson (kd)
X
Hans Jörgen Wahlhed (s)
X
Thomas Jönsson (m)
X
Morgan Karlsson (c)
X
Imre Gulyas (s)
X
Britta Ramnemark (fp)
X
Jan Palmgren (s)
X
Rolf Åsberg (m)
X
Kerstin Nilsson (s)
X
Mikaela Waltersson (m)
X
Helene Nilsson (kd)
X
Claes Larsson (s)
X
Kicki Broberg (m)
X
Jennie Johansson (mp)
X
Margit Bik (s)
X
Tudor Dobrescu (m)
X
Brynolf Wendt (spi)
X
Kerstin Zander (s)
X
Gun Marie Stenström (m)
X
Eva Johansson (c)
X
Kjell-Arne Andersson (s)
X
Ulla Ertsborn (fp)
X
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Voteringslista § 51, 54 - Mikael Hallbergs (v) ändringsyrkande II
Namn
Ja
Nej
Kristina Johansson (s)
X
Hans Bertilsson (m)
X
Stigert Pettersson (c)
X
Elisabet Svensson (kd)
X
Ingemar Andersson (s)
X
Bo Gunnar Åkesson (m)
X
Jan-Erik Martinsen (s)
X
Lise-Lotte Olsson (s)
X
Lena Persson (fp)
X
Christer Engelbertsen (kd)
X
Göran Gunnarsson (s)
X
Gösta Bergenheim (m)
X
(v)
Maria Bengtsson (c)
X
Birgitta Sagdahl (s)
X
Margareta Ödman (m)
X
Maud Lanne (s)
X
Christer Samuelsson (c)
X
Lisbeth Waagstein (m)
X
Jan Österdahl (m)
X
Ove Andersson (s)
X
Peter Fritzson (c)
X
Ulrika Jörgensen (m)
X
Gunilla Rivle (fp)
X
Patrik Hultgren (m)
X
Franklin Eck (m)
X
Bo Karlsing (s)
X
Mikael Hallberg (v)
X
Jan Carlsson (m)
X
Eva Ericsson (mp)
X
Kristina Mårtensson (s)
X
2:e v ordf Inger Johansson (s)
1:e v ordf Margaretha Fåhraeus (m)
Ordförande Inge Pettersson (c)
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Interpellationssvar till
SPI Sveriges Pensionärers Intresseparti

Interpellationssvar - Väntetider till akutmottagningen
Omhändertagandet av äldre patienter i vården är en viktig fråga som följs och är under ständig utveckling och förbättring inom Landstinget Halland. I interpellationen från SPI är fokus
på hur äldre tas omhand på akutmottagningarna och ett antal frågeställningar är formulerade. Frågeställningarna handlar om speciella vårdkedjor för medborgare som är 80+, om
rutiner för att säkerställa att vårdskador inte uppstår, om logistiken mellan akutmottagningen och övriga vårdavdelningar samt planerade insatser för att minska väntetiden på akutmottagningen.
Målsättningen vid akutmottagningarna idag är att ha en handläggningstid på max 4 timmar
för minst 90% av patienterna, en målsättning som man klarar till 80% idag. Speciella vårdkedjor för äldre finns inte men ett prioriteringsinstrument styr hur inkommande patienter ska
omhändertas, vilket också tillgodoser behovet ur ett patientperspektiv för de äldre patienterna. En prioriteringsfaktor på akutmottagningarna är ålder och en gemensam rutin är på gång
för snabbare inläggning samt att de äldre patienterna ska få en riktig säng direkt. Triagesköterskan är en viktig funktion på akutmottagningarna för att göra korrekta bedömningar
och prioriteringar, vilken byggts upp under senare år.
Rutin för att minimera risk för vårdskada finns som bl a omfattar att förebygga fallskador
och speciell kost för äldre på akuten för en god nutrition.
Förbättringsarbete pågår kontinuerligt och identifierade svagheter som man arbetar med på
akutmottagningarna är snabbare ställningstagande till inläggning på vårdavdelning och att
hitta lediga vårdplatser. Ett övergripande arbete i landstinget genomförs för ett bättre omhändertagande av äldre med omfattande vårdbehov. Inom ramen för detta arbete är tillgången till medicinsk bedömning och utvecklad form av öppen retur viktiga delar som ska
vidareutvecklas i samverkan mellan Vårdval Halland, ambulanssjukvården, sjukhusen och
kommunen. Det handlar om att möta behovet av vård tidigt för att så få äldre som möjligt
ska behöva söka vård på akutmottagningarna.
Handläggningstiden på akutmottagningarna ska alltid vara så kort som möjligt och kommande uppdrag i HSU till varje verksamhet, som har en akutmottagning, blir att sätta tydliga mål för att minska väntetiden.

Mats Eriksson
Landstingstyrelsens ordförande
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Ls 080127
Svar på interpellation
I en interpellation ställer Ingeborg Oleni och Birgitta Sobel (spi) ett antal frågor till
mig vad gäller läkemedelsbehandling av cancer. Jag vill med anledning av interpellationen anföra följande.
Den medicinska utvecklingen leder till att alltfler nya läkemedel introduceras och
saluförs. Under de senaste åren har kostnaden för vissa läkemedel ökat markant.
Ökningstakten har varit särskilt hög för specialistläkemedel. Den demografiska
utvecklingen, nya behandlingsrutiner samt dyrare läkemedel är de viktigaste orsakerna till ökade kostnader för läkemedelsbehandling.
Läkemedel som minskar dödligheten i cancer utvecklas alltmer. Livshotande tillstånd
kan riskreduceras med skyddande behandling och kan ge möjlighet till förlängd
överlevnad för patienter med ej botbar cancer. Nya tumörläkemedel, läkemedel som
används i samband med nedsatt immunförsvar samt behandling med dyrbar antibiotika står för de största kostnadsökningarna inom läkemedelsområdet.
Hallands kostnader för läkemedel inom den öppna vården var 2007 825 mnkr, en
ökning med 5,8% sedan 2006. Läkemedel i den slutna vården uppgick 2007 till 123
mnkr, en ökning med 26% eller 25 mnkr sedan 2006.
Fråga: ”Finns det nya moderna superläkemedel som inte får användas i Landstinget Halland om det finns medicinska indikationer för läkemedelsbehandling?
I dag har vi inga sådana begränsningar i landstinget. Om verksamheten bedömer att
ett visst läkemedel behöver sättas in och om läkemedlet är väl dokumenterat finns
det inga hinder att använda läkemedlet. Flertalet av de dyraste läkemedlen används
dock främst inom regionsjukvården.
Jag är tveksam till begreppet superläkemedel. Många av de nya kostsamma läkemedlen används på mycket snäva indikationer. Effekten varierar högst avsevärt. Det
är därför nödvändigt att göra en individuell bedömning i varje enskilt fall innan
läkemedlet sätts in.
Fråga: ”Om ovanstående svar är jakande - vilka läkemedel och vid vilka tillstånd handlar det om?
I dag har vi inga sådana begränsningar. Se ovan
Fråga: ”Finns det inom Landstinget Halland prioriteringar som begränsar
möjligheten till den mest effektiva läkemedelsbehandlingen vid cancersjukdom
alternativt annan sjukdom som skulle kunna behandlas med nya moderna
läkemedel?
Nej några sådana prioriteringar finns inte. Den enskilde patientens behov och möjlighet att få adekvat behandling är avgörande för vilka läkemedel som ska sättas in.
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När det gäller val av läkemedel styrs landstinget i flertalet fall av de terapirekommendationer som förespråkas i de regionala vårdprogram som utarbetats centralt i
regionen för bl a de vanligaste cancersjukdomarna. Vårdprogrammen garanterar att
patienter med en viss sjukdom får en likvärdig vård oavsett var patienten bor inom
sjukvårdsregionen.
Fråga: ”Vilka prioriteringsdiskussioner pågår i dag med anledning av att vissa
nya moderna läkemedel drar speciellt höga kostnader?
I landstinget förekommer för närvarande inga centrala prioriteringsdiskussioner när
det specifikt gäller olika läkemedelsterapier. På sjukhusen pågår emellertid arbete
med att ta fram rutiner för hantering av nya eller förändrade kliniska metoder. I detta
arbete ingår också att ta fram de mest kostnadseffektiva läkemedelsterapierna för
olika diagnoser. Vid behov av förändring av klinisk metod eller behandlingsprincip
ska detta kanaliseras till aktuell verksamhetschef, som fattar beslut om eventuell
förändring. Detta är i första hand en fråga om kvalitetsutveckling, som syftar till att
terapier byts ut mot bättre och mer kostnadseffektiva.
Fråga: ”Hur diskuteras problematiken i Landstinget Halland, med inriktning
mot framtiden och på en jämlik sjukvård, när nya superläkemedel tar allt
större resurser i anspråk? Vad får då stå tillbaka i övrig hälso- och sjukvård, då
prioriteringar i sjukvården är en verklighet i dag?
Inom landstinget kommer vi att fortsätta det arbete som påbörjats på sjukhusen med
att ta fram gemensamma rutiner för hantering av nya eller förändrade kliniska metoder.
Det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut inom ett så dynamiskt område
som läkemedelsområdet. Jag kan nämna att Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) i ett nyligen publicerat strategidokument vill skapa en samsyn mellan landsting, myndigheter, stat och industri hur nya läkemedel, eller nya indikationer för
redan etablerade läkemedel, ska introduceras i vården. Enligt SKL ska läkemedel
prioriteras som en del av den samlade hälso- och sjukvården. Läkemedelsbehandlingar som innebär förbättrad behandling och är kostnadseffektiva ska komma behövande patienter till godo. En nationell samsyn i införandeprocessen av nya läkemedel
är viktig för att uppnå en jämlik vård i hela landet och en hög patientsäkerhet. Enligt
SKL är det långsiktiga målet att alla läkemedel ska införas på ett strukturerat sätt i
vården.
SKL efterlyser också en bredare diskussion om finansieringen av nya läkemedel.
Positiva effekter av läkemedelsbehandling inom andra samhällssektorer än hälsooch sjukvården bör i dessa diskussioner beaktas av staten i större utsträckning enligt
SKL.

Mats Eriksson
Landstingsstyrelsens ordförande
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Närvarolista
Landstingsfullmäktige den 9 juni 2008
Valkrets I
Dan Skantz (s)
Christina Nillius (m)
Agneta Karlsson (s)
Stefan Bengtsson (c)
Lars Fritzon (s)
Margareta Bengtsson (m)
Roland Adler (fp)
Christina Nilsson (s)
Elisabeth Wetoft Petersson (kd)
Ingeborg Oléni (spi)
Hans-Jörgen Wahlhed (s)
Thomas Jönsson (m)
Morgan Karlsson (c)
Imre Gulyas (s)
Britta Ramnemark (fp)
Jan Palmgren (s)
Rolf Åsberg (m)
Sasa Sacipovic (v)
Kerstin Nilsson (s)
Mikaela Waltersson (m)
Helene Nilsson (kd)
Claes Larsson (s)
Kicki Broberg (m)
Jennie Johansson (mp)
Margit Bik (s)
Tudor Dobrescu (m)
Brynolf Wendt (spi)
Valkrets II
Kerstin Zander (s)
Gun Marie Stenström (m)
Eva Johansson (c)
Kjell-Arne Andersson (s)
Ulla Ertsborn (fp)
Kristina Johansson (s)
Hans Bertilsson (m)
Stigert Pettersson (c)
Elisabet Svensson (kd)
Ingemar Andersson (s)
Bo-Gunnar Åkesson (m)
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Valkrets III
Mats Eriksson (m)
Jan-Erik Martinsen (s)
Göran Karlsson (c)
Lise-Lotte Olsson (s)
Lena Persson (fp)
Christer Engelbertsen (kd)
Göran Gunnarsson (s)
Gösta Bergenheim (m)
(v)
Maria Bengtsson (c)
Birgitta Sagdahl (s)
Jan Berge (mp)

Valkrets IV
Margareta Ödman (m)
Maud Lanne (s)
Christer Samuelsson (c)
Lisbeth Waagstein (m)
Tommy Rydfeldt (fp)
Jan Österdahl (m)
Ove Andersson (s)
Peter Fritzson (c)
Ulrika Jörgensen (m)
Gunilla Rivle (fp)
Patrik Hultgren (m)
Niklas Mattsson (kd)
Franklin Eck (m)
Bo Karlsing (s)
Mikael Hallberg (v)
Jan Carlsson (m)
Eva Ericsson (mp)
Kristina Mårtensson (s)

t o m kl 15:45

t o m kl 15:45
fr o m kl 11:35

2:e vice ordförande Inger Johansson (s)
1:e vice ordförande Margaretha Fåhraeus (m)
Ordförande Inge Pettersson (c)
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