Interpellationssvar
Regionfullmäktige 31 januari 2019

Svar på interpellation XXX – ”Lön efter kompetens” från Eric Dicksson (KD) till regionrådet Angelica
Katsanidou (S).
Vill inleda med att ge en faktamässig bakgrund till det interpellationen beskriver. En
sjuksköterskeexamen och en lärarexamen är två helt olika utbildningar och har olika krav på såväl
gymnasieutbildning som utbildning på akademisk nivå. Förutom läkarutbildning krävs AT-tjänstgöring
på 18 månader för att en läkarexamen ska erhållas. Jämför man mot specialistutbildning krävs mellan
ett och ett och ett halvt års akademisk utbildning för en sjuksköterska och cirka fem års studier för en
läkare.
1. Hur ser personalutskottets ordförande på de presenterade löneskillnaderna?
Frågan om lönesättning är betydligt mer komplex än enbart skillnaden i antal studieår.
I enlighet med det lönedokument som tagits fram inom region Kalmar län är lönen individuell
och differentierad. Med differentierad lönesättning avses att lönen påverkas av vilken
befattning man har utifrån arbetsuppgifter, svårighets- och ansvarsgrad, kompetens,
utbildning etc.
Frågan om lönesättning är alltså mer komplex än enbart skillnaden i studieår. Det går inte
helt enkelt att med hjälp av antalet studieår räkna ut vad skillnaden i lön ska vara.
För Region Kalmar län var lönestatistiken enligt den 31 december 2018 följande;
Medianlön
- Undersköterska
- Allmänsjuksköterska
- Specialistsjuksköterska
- Specialistläkare
- Överläkare

26 500:-/månad
30 500:-/månad
35 000:-/månad
61 000:-/månad
73 500:-/månad

Uppgiften om att medianlönen för en undersköterska skulle vara 29 587:-/månad stämmer
således inte. Den går inte heller att finna i kommunernas uppgifter. Högst i länet ligger
Hultsfreds kommun där medianlönen för en undersköterska är 26 450:-/månad.
2. Om personalutskottets ordförande ser löneskillnaderna som problematiska. Har du då
förslag på några åtgärder?
Som jag skriver under fråga ett är detta en mycket komplex fråga och det finns ofta inte
något självklart svar.
Jag ser det som självklart att det ska vara lika löner för likvärdigt arbete. Men det handlar
också om att regionen ska bli en ännu attraktivare arbetsgivare där våra medarbetare ges
bättre arbetsmiljö och möjlighet att utvecklas. Ett modernt arbetsliv måste också kunna
kombineras med ett modernt familjeliv. I det program som Länsunionen samlats kring vill vi
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även pröva idén att införa en trohetsbonus till medarbetare som varit anställda hos oss
länge.
Angelica Katsanidou (S)
regionråd och ordförande i personalutskottet
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Svar på interpellation XXX – ”Framtiden för Överums hälsocentral” från XXX till
regionrådet Pierre Edström (L) överlämnad till regionrådet Yvonne Hagberg (S)

För att erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå är kontinuitet helt
centralt för att vården ska vara patientsäker. På de enheter där vi komplettera bemanningen
med bemanningsläkare har övriga i teamet en extra viktig samordnande roll och står för
kontinuitet.
För att kunna ha Överums hälsocentral öppet är man helt beroende av rekryteringen i
närområdet och inte minst från Gamleby hälsocentral. När bemanningssituationen där är löst
finns goda möjligheter att hålla Överum hälsocentral öppet.
Yvonne Hagberg (S)
regionråd med ansvar för primär- och tandvård
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Svar på Interpellation 2018/1089:34 – ”Interpellation om självförsvar för akutmottagningens
personal” från Carl Dahlin (M) till regionrådet Angelica Katsanidou (S).
Givetvis är det min mening att samtliga anställda i Region Kalmar ska känna sig trygga på sitt arbete
och inte behöva utsättas för någon form utav våld. Arbetet för att förebygga hot och våld ska följa
det systematiska arbetsmiljöarbete som finns inom regionen. Det innebär att undersöka
arbetsmiljön, bedöma vilka risker som finns, åtgärda riskerna och regelbundet följa upp och vid
behov revidera åtgärderna. Övergripande på regionen finns en arbetsgrupp kring utbildning vid hot
och våld. Det handlar om alltifrån det förebyggande arbetet till att hantera våld och hot om det
uppstår.
1. Kommer självförsvar erbjudas riskgrupper?
Vad gäller utbildningen i självförsvar som rapporterats om i media är det, precis som
interpellanten skriver, ett initiativ taget av en utav klinikens medarbetare. Akutkliniken har
beslutat stödja initiativet genom att bistå med lokaler. I nuläget har kliniken, efter en rad
andra åtgärder, bedömt detta som tillräckligt.
2. Finns statistik kring hot och våld på regionens arbetsplatser?
Statistik om hot och våld följs upp i medarbetare- och säkerhetsenkäten. På Länssjukhuset
sker en särskild mätning en gång per tertial. Vid tertial 1 ställdes frågor och upplevelsen av
hot och våld (samma frågor som ställdes vid medarbetare- och säkerhetsenkäten).
Resultaten kommer kunna presenteras i början av februari.
3. Vilken typ av stöd får personal som utsatts för våld, hot och trakasserier i tjänsten?
I enlighet med Akutklinikens rutin ska alla händelser med hot, våld och kränkningar
rapporteras både som vårdavvikelse och som arbetsskada. Det finns också en rutin kring hur
medarbetare och chef ska agera vid händelse med hot eller våld. Denna finns samlad i två
åtgärdskort.
Riktlinjer som beskriver hur stöd ska ges till medarbetare finns inom områdena ”Hot och
våld” och ”Kränkande särbehandling” samt ”Sexuella trakasserier”. Stöd kan ges av till
exempel skyddsombud, företagshälsovården Arbetsmiljö, Region Kalmar län, närmaste chef
eller HR-enheten.
Angelica Katsanidou (S)
regionråd och ordförande i personalutskottet
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Svar på interpellation RS2018/1105 – ”Angående sommarlovskortet på KLT för ungdomar” från
Anders Andersson (KD) till regionstyrelsens ordförande Anders Henriksson (S), överlämnad till
regionrådet Peter Wretlund (S).
Det sommarlovskort för ungdomar som var gällande under sommaren 2018 var mycket uppskattat av
länets ungdomar. Kortet gällde under två månader och under den tiden genomfördes cirka 340 000
resor.
Totalt omfattades cirka 17 000 ungdomar, från avslutad årskurs sex i grundskolan till sista
sommarlovet på gymnasiet. Ersättningen som betalades ut var 8,4 miljoner kronor. Detta innebar att
staten köpte sommarkortet med två månaders giltighet till en kostnad på cirka 490 kronor.
Under två månader under sommaren finns även ”Sommarkort ungdom” vilket vänder sig till
ungdomar upp till 25 år. Detta kort kostar 920 kronor.
Självfallet kom detta kort inte att säljas i alls samma omfattning då den stora gruppen ju fick sitt kort
utan kostnad. Kalmar länstrafik erhöll därmed en låg ersättning för ett stort antal resor. I slutändan
gavs en bruttointäkt på cirka 25 kronor per resa. Till detta ska de administrativa kostnaderna dras.
Det handlar bland annat om inköp av kort, lagring av värde och elevens namn på respektive kort.
Dessutom tillkom distribution av korten ut till respektive skola.
De första veckorna när sommarkortet startat blev trycket på ungdomarnas resor dessutom så stora
att det i flera fall fick sättas in extra bussar.
1. Hur har du tänkt att regionstyrelsen ska använda de 4 miljonerna i statsbidrag som inte
behövdes för att genomföra sommarlovskortet 2018?
Det finns inget sådant överskott som kan användas till andra aktiviteter.
2. Är Du beredd att reservera dessa 4 miljoner som inte behövdes 2018 för att också under 2019
kunna erbjuda länets ungdomar ett sommarlovskort på KLT?
För att sommarlovskortet ska kunna erbjudas även under 2019 krävs att riksdagen gör
ändringar i den budget som röstats igenom. Medel liknande det som fanns under 2018
behöver således avsättas. Att inte erhålla sådana riktade medel innebär en urholkning av
medel till kollektivt resande för ungdomar i Kalmar län.
Peter Wretlund (S)
regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
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Svar på interpellation (2019:6) från Leif Svensson (V) till Pierre Edström (L) angående
”kollektivtrafikanvändning”.
Klimathotet är en fråga som vi måste ta på största allvar både på det globala och lokala
planet. Utgångspunkten är att allt arbete startar hos oss själva och att vi måste framstå som
goda föredömen i miljöarbetet. I interpellationen kopplar Leif Svensson ihop klimatfrågan
med hur vi nyttjar kollektivtrafiken, inte minst inom politiken. Han har helt rätt i sin
utgångspunkt att vi ska leva som vi lär och att vi ska hitta lösningar för att stötta arbetet för
ett hållbart samhälle.
Låt mig inledningsvis konstatera att vi i regionen arbetar för att minska våra
koldioxidutsläpp med 30 % till 2020 i enlighet med den fastställda klimatstrategin.
Verksamhetsåret 2017 slutade på en reduktion på 18 % jämfört med basåret 2012.
Under hösten 2017 ställdes busstrafiken om till fossilbränslefri, 60 % biogas och 40 % HVO
(syntetisk diesel). Det förväntas ge en kraftfull minskning av koldioxidutsläppen när vi
summerar verksamhetsåret 2018. Den pågående upphandlingen av serviceresor som
sjösätts den 1 januari 2020 kommer att bidra ytterligare till en positiv utveckling.
Regionen arbetar på bred front för att minska kodioxidutsläppen i stort, dels genom
övergången till fossilbränslefritt när det gäller servicebilar och tjänstebilar men även
genom förnyelsebar el och värme i våra byggnader. Inom kort påbörjas en installation av
en destruktionsanläggning för lustgas vid Länssjukhuset i Kalmar, vilken beräknas vara i
drift i slutet av maj 2019. Klimatpåverkan från lustgas mosvarar de totala utsläppen från
verksamhetens alla tjänsteresor, så det är en viktig åtgärd för klimatet och i vår strävan att
nå våra högt uppsatta mål. Regionen klimatkompenserar även för flygresor sedan några
år tillbaka.
Allt detta blir viktigt att bevaka både av den nya Kollektivtrafiknämnden och av den nya
Beredningen för Hållbarhet och Folkhälsa som ska följa regionens klimatarbete utifrån
Agenda 2030.
Nu till Leif Svenssons frågor kopplade tankarna att lägga de flesta politiska möten så de
passar kollektivtrafikanvändning och att sänka bilersättningen till hälften, där möjlighet att
använda kollektivtrafik finns. Leif efterfrågar vad jag är beredd att göra.
Inledningsvis vill jag betona att interpellationen berör flera områden. Kollektivtrafik,
regionens klimatarbete men även arbetsformerna för fullmäktige, styrelse, beredningar,
utskott och nämnder. Arbetet fortsätter till exempel i Kollektivtrafiknämnden för att förbättra
möjligheten att resa med buss och tåg inom länet. Det som ibland kan verka enkelt är dock
inte alltid det. Det är i själva verket väldigt få som, om man åker kollektivt, skulle hinna fram
till ett fullmäktige i Västervik som startar kl 9.00. Liknande bekymmer kan finnas på andra
platser om vi vill hålla fast vid vår ambition att vara ett regionfullmäktige som lägger sina
möten runt om i länet. Det finns redan nu en riktlinje för resor i tjänsten som kommer att ses
över. I den betonas till exempel vikten av samåkning och den nya teknik som möjliggör
deltagande på distans. Detta gäller självklart även oss politiker och här kan vi göra mer.
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Leif Svenssons ambitioner är riktiga men jag är osäker på förslagen är de rätta. Han
efterfrågar ett regelverk och hänvisar till lagstiftning inom andra områden. Jag är osäker om
det är rätt väg framåt eller om det inte mer handlar om att stimulera till klimatsmarta möten.
Vi måste hitta enkla och roliga sätt att arbeta med minimal miljöbelastning. Att införa
regelverk där man ska tolka om man har rätt att åka annat än kollektivt låter i mina öron
krångligt och riskerar att skapa mer administration.
Vid första mötet med Beredningen för Hållbarhet och Folkhälsa diskuterades bland annat
möjligheten att ha hållbarhetsfrågorna som ett tema i samband med ett framtida
regionfullmäktige. Personligen skulle jag i så fall gärna se en workshop med namnet
”Klimatsmarta politiker och klimatsmart region”. Jag är övertygad om att det finns en stor
medvetenhet om klimatsfrågor bland våra ledamöter och att det finns många idéer hur vi
själva kan bli föregångare i vårt klimatsmarta arbete.

Kalmar 2019 01 31
Pierre Edström (L)
Regionråd med ansvar för Hållbarhet och folkhälsa
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Svar på interpellation (2019:81) från Monica Ljungdahl (M) till Christer Jonsson (C
angående ”Träning/rehab under och efter cancerbehandling”.
Frågan om rehabilitering och träning för cancerpatienter är viktigt, för patienternas
återhämtning och uthållighet under behandling. Monica Ljungdahl skriver i sin interpellation
om vikten av fysisk aktivitet under behandling och efteråt, men påpekar att man som patient
inte alltid har initiativkraften att ta tag i träning på egen hand.

- Hur fungerar rehabiliteringen kring cancerpatienter under men även efter avslutad
behandling? Cancerrehabilitering är ett prioriterat förbättringsområde inte bara i Kalmar län
utan även sjukvårdsregionalt. Det är en växande målgrupp där det individuella behovet av
stöd är varierande. Vi har absolut brister och utvecklingspotential som vi är i full färd att
både belysa och åtgärda. Det färska nationella vårdprogrammet är ett stort stöd i arbetet.
Väldigt mkt kretsar runt samordning där kontaktsjuksköterskan har en viktig roll. Här pågår
aktiviteter med ambition att stärka kontaktsjuksköterskans möjlighet och förmåga att stötta
patienten i sin planering av patientens rehabiliteringsbehov. Rehabilitering både utifrån
egenvård/friskvård och hälso- och sjukvård behöver få ett tydligare fokus grundat i det
nationella vårdprogrammet. Detta gäller både under & efter avslutad behandling.
Vi ser att vi behöver förbättra delar av cancerrehabiliteringen för att möta vårdprogram och
stödja fler patienter som behöver våra insatser. Då behoven är väldigt individuella så blir
insatserna också väldigt olika beroende på vilken kompetens som behövs. Exv. finns dietister och
kuratorer med i många vårdförlopp. Dietister hjälper patienterna med en
nutritionsbedömning och nutritionsbehandling. Dietist medverkar i multidisciplinärt team
kring patienten vid behov. Dietist möter patienten dels inom dagsjukvården, slutenvården
samt öppenvården. Dietist medverkar som föreläsare i Lära sig leva med cancer. Dietist har
även varit med i att utbilda kontaktsjuksköterskor i basnutrition samt kunskap för att kunna
avgöra när dietist behöver kopplas in. Dietist följer upp patientens nutritionsbehandling
efter patientens individuella behov av detta. Kurator kontaktas av andra vårdgivare när
dessa bedömer att behov av kuratorshjälp behövs. Kurator bedömer i varje individuellt
patientärende behov av stöd och uppföljning, vilket kan vara även efter avslutad
cancerbehandling på sjukhuset. Kurator medverkar i patientutbildningen Lära sig leva med
cancer samt det finns även Bröstcancerskola. Fysioterapi och arbetsterapi behöver också ofta
länkas ihop med de olika individuella behoven. Här är ett arbete påbörjat som syfta till att
tydliggöra kontaktvägar då patienterna finns på många vårdnivåer och på många olika platser i
länet.
- Om rehabilitering erbjuds under och efter behandling, hur många patienter rör det sig om?
Det är svårt att följa det exakta antalet patienter beroende på hur diagnoskodning görs.
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- Finns det någon planering för att starta upp grupper för gemensam träning för
cancerpatienter?
Arbete pågår i regionen att få en tydlig struktur och möta upp och utföra det som beskrivs i
vårdprogram cancerrehabilitering.
I det arbetet ligger även att värdera behovet av gruppbehandlingar som dels kan ske som
sjukvårdande behandling men även i samverkan med övriga verksamheter i samhället. Då detta
är en ny och växande målgrupp så kommer den att kräva både samordning och resurser och
denna gapanalys är i full gång.
Kalmar 2019-01-30
Christer Jonsson (C)
Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård
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Svar på interpellation (2019:85:3) från Maud Ärlebrant (KD) till Christer Jonsson (C
angående ”Bemanningen på kvinnokliniken i Västervik”.
Bemanningsplaneringen på kvinnokliniken, och hela sjukhuset, är ett ständigt pågående
arbete och ett högt prioriterat sådant. Målet är att uppnå en så stabil och schemalagd
arbetsfördelning som möjligt.

Semesterplaneringen för 2019 pågår sedan några månader tillbaka. Man utgår i verksamheten
ifrån att semester läggs ut med så god framförhållning som möjligt, genom att tillämpa hela
semesterperioden, dvs juni-augusti, i enlighet med semesterlagen. Genom denna omfattande
semesterplanering vill man säkra upp den goda vården med patienten i fokus genom att ha så
stor andel ordinarie personal i tjänst som möjligt. Därmed minskas också behov av
bemanningspersonal. Samtidigt ökas förutsättningar för en hög patientsäkerhet.
De bekymmer som varit med att bemanna avdelningarna orsakas främst av tre problem:
• Vakansläge som har pågått en längre tid pga avgångar, i kombination föräldraledighet,
vilket bidrar till svårt att bemanna med stabilitet.
•

Svårt att upprätthålla kompetensen mellan respektive avdelning, vilket gör det svårt att
”täcka” upp för varandra.

•

Få sökande till utbildningstjänster.

De utmaningar som finns försöker man lösa på olika sätt. Vad det gäller verksamhetens
handlingsplan avseende att attrahera, rekrytera samt utveckla och behålla medarbetare inom
förlossningsvården, jobbar man bland annat med att kommunicera våra möjligheter och
erbjudande på flera olika sätt. Möte med framtida medarbetare där vi uppmuntrar till betald
vidareutbildning, deltagande på mässor och annonsering i olika media, är delar av strategin.
Just nu pågår också arbetet med Prova-på-tjänster. De går ut på att man erbjuder askultation i
både slutenvård och öppenvård under 3-4 månader. Erbjudandet går ut till såväl externa som
interna sjuksköterskor. Prova-på-tjänsterna är ett led i att öka attraktiviteten för yrket
barnmorska. 3-4 personer kommer att, exklusivt, kunna erbjudas plats.
Vidare testas rotation mellan avdelningarna på kvinnokliniken, för att bredda och hålla
kompetenserna aktuella.
Ytterligare problemlösning består i att utröna om det skulle vara möjligt att vidareutbilda sig
till barnmorska på distans via Campus i Västervik. Sedan starten av våra
utbildningsanställningar har 27 barnmorskor examinerats inom Region Kalmar län.
Av dem är 16 st tillhörande Kalmar, 10 st tillhörande Västervik och 1 st
Oskarshamn/Västervik.
I de pågående barnmorskeutbildningarna är 7 st tillhörande i Kalmar och 1st Västervik.
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och politisk ledning för Region Kalmar län. Följ gärna vårt arbete: facebook.com/lansunionen

Det finns utrymme för ett intag för 6 studenter att läsa barnmorskeutbildning och genomföra
VFU i Kalmar och 4 i Västervik.
I grund och botten är bemanningsplaneringen dock verksamhetens ansvar. Från politiskt håll
har vi skapat möjligheter med bland annat utbildning på arbetstid. I den budget och plan som
är tagen fortsätter vi satsning på utvecklade arbetsvillkor, förstärkta möjligheter för hållbara
scheman och nyligen har vi förlängt avtalet om sjuksköterskeutbildning i Oskarshamn och
Västervik.
Vi arbetar aktivt med bemanningsfrågorna och följer den utvecklingen noga.

Kalmar 2019-01-30
Christer Jonsson (C)
Regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård
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Svar på interpellation XXX – ”Genomlysning av grundbemanningen vid regionens sjukhus”
från Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) till regionrådet Angelica Katsanidou (S).
Jag vill inleda med att ge en kort bakgrund till interpellationen. Att jämföra grundbemanning
mellan enskilda vårdavdelningar låter sig inte göras enkelt då den lokala bemanningen måste
ses i ett sammanhang. Man måste veta vilka ytterligare resurser finns att tillgå, vilka
arbetsuppgifter som utförs av vårdutbildad personal respektive medarbetare utan
vårdutbildning, vilken medicinsk verksamhet som bedrivs, hur läkarbemanningen ser ut,
lokaliteter och mycket annat.
Den allmänna uppfattningen är att vårdavdelningarna i Region Kalmar län har en relativt låg
grundbemanning, men det rör sig just om en generell uppfattning. Enstaka jämförelser har
gjorts, men de har alltid fokuserat på enbart själva vårdavdelningen. Vi har samtidigt relativt
gott om vårdplatser med rimlig beläggning och skall man göra en jämförelse så är det kanske
mer relevant att titta på arbetad tid i relation till exempelvis vårddygn då det inte är
vårdplatsen i sig utan patienten som genererar arbetsuppgifter.
Min fråga till regionrådet Angelica Katsanidou blir men anledning av ovanstående om hon
anser att grundbemanningen inom hälso- och sjukvården är en viktig del i att förbättra
arbetsmiljön för de anställda och om så anses, är Länsunionen villig att tillsätta en utredning
med syfte att genomlysa grundbemanningen och utreda behovet av eventuella
förstärkningar?

En god arbetsmiljö kännetecknas av många samverkande faktorer varav
bemanningen är en del. Det handlar också om sociala faktorer som hur arbetet
organiseras, samarbetet med kollegor och om hälsosamma arbetstider med en väl
utvecklad schemaläggning. Vikten av utbildning och ökad kunskap om hälsosam
schemaläggning är betydelsefull för att kunna nå hälsosamma arbetstider. En annan
viktig del av arbetsmiljön är ledarskapet. Regionen arbetar med utvecklande
ledarskap som en obligatorisk utbildning och förhållningssätt i ledarskapet. En väl
fungerade dialog och samråd med de fackliga parterna är också avgörande. Ett
särskilt utvecklingsarbete/utbildningsinsats gjordes för något år sedan och som under
året ska utvärderas.
Kopplingen mellan resurser och arbetsbelastning/krav är central inom forskningen
om hälsa och arbete. När det finns tillräckliga resurser som t ex bra fysisk och social
arbetsmiljö kan det balansera förhållandet till kraven i arbetet. Resurser kan också
vara verktyg och teknik som behövs för att utföra arbetet. Det kan vara lyfthjälp från

Länsunionen består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Sedan valet 2018 bildar vi majoritet
och politisk ledning för Region Kalmar län. Följ gärna vårt arbete: facebook.com/lansunionen

kollegor, men även kompetens, tillräckligt med tid och handlingsutrymme. Att det
finns möjlighet att ta upp problem och svårigheter på jobbet, att ha en bra dialog, är
också en resurs. Det är därför viktigt att se till helheten för att få en god arbetsmiljö.
Angelica Katsanidou (S)
regionråd och ordförande i personalutskottet
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